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festa major

El retorn de la Srta. Muntanyetes una de les 
grans novetats de la Festa Major 2018
Sant Celoni estarà de festa des del 31 d’agost fi ns el 10 de setembre

La Srta. Muntanyetes en una imatge retrospec  va. FOTO: JPP / Arxiu la Vila

SANT CELONI.- Ho farà amb 
un ves  t nou però el cert és 
que aquesta Festa Major 2018 
de Sant Celoni tornarà a tenir 
a la Srta. Muntanyetes com el 
personatge que dinamitzarà la 
festa. El seu retorn a les terres 
baixmontsenyenques és qua-
tre anys més tard despés de la 
seva “escapada a Broadway”.

Una festa que, en el mo-
ment de llegir la Vila ja haurà 
començat ja que, com es va 
impulsar l’any passat, la Fes-
ta Major abarca des del 31 
d’aqgost fi ns el 10 de setembre 
i ja s’hauran fet algunes proves 
puntuables pel Corremonts 
de Montsenys i Montnegres 
com  Dona Sang per la Festa, 
Correxcarrups, el Ma   Boig, 
Montsenys i Montnegres pel 
Món i Traginers.

També s’haurà fet el pregó 
de Festa Major que aquest any 
anirà a càrrec de l’Agrupament 
Escolta i Guia Erol, que ha 
complert els 20 anys de vida 
educant en el lleure a molts 
nois i noies de Sant Celoni.

CONCERTS 
Més enllà de la compe  -

ció entre les dues colles, la 
Festa Major de Sant Celonbi 
d’enguany ha fet una aposta  
clara pels concerts. El cartell

musical és ampli i es combinarà 
amb l’escenari gran de barra-
ques situat a l’aparcament del 
pavelló i l’escenari pe  t també 
a tocar del pavelló.
Un dels plats forts musical el 
protagonitzaran Zoo, el diven-
dres 7 de setembre i els Cata-
rres l’endemà. Però també es 
podrà seguir DJ Marvin, l’Or-
questra Motherfucker, Roba

Estesa i DJ Mamayé.
També hi haurà altres con-

certs més descentralitzats com 
Bemba Saoco a la plaça de la 
Vila, DJ Leebeats a la pista po-
liespor  va i Miquel del Roig 
a la plaça de la Biblioteca així 
com DJ Ramon.

A banda el 8 de setembre 
l’Ateneu serà l’escenari on 
l’orquestra Rosaleda hi farà el 

concert i ball de Festa Major.

SOPAR DE COLLES
Seguint amb la tradició els 

àpats populars ocuparan un 
lloc preferencial. Dimecres 5 
de setembre sopar a la fresca 
amb la Colla de Geganters de 
Sant Celoni, dijous 6 seran les 
colles que seguiran amb la tra-
dició. Els Montnegres al carrer 
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festa major

Cultura popular amb els gegants, ball de bastons i correfoc
Sant Pere que proposen una 
bo  farradea i ball amb La Tri-
but FM i els Montsenys se-
gueixen amb el seu sopar de 
carmanyola a la recentment 
batejada plaça 1 d’Octubre. 
Aquest any amb Ecoband i el 
DJ Burinat.

Els àpats populars  seguiran 
el dissabte 8 de setembre amb 
la paella d’arròs al parc de la 
Rectoria Vella i diumenge 9 de 
setembre el 31è Sopar popular 
a la plaça de la Vila.

CULTURA POPULAR
A la Festa Major de Sant Ce-

loni no hi falta mai espurnes 
de cultura popular amb el ge-
gants que faran la plantada, 
cercavila i ballada el 8 de se-
tembre i la ballada de bastons 
a càrrec de la Colla Bastonera 
Quico Sabaté a la plaça de la 
Vila.

Però no serà l’únic exponent 
de cultura popular perquè el 
mateix 8 de setembre se cele-
brarà el correfoc amb la Colla 
de Diables de Sant Celoni.

ACTIVITAT ESPORTIVA
Les en  tats espor  ves tam-

bé tenen un lloc destacat en el 
programa fes  u amb el Torneig 
de presentació dels equips 
d’hoquei, la passejada i marxa 
per les ermites -puntuable pel 
Corremonts-, l’exhició de judi i 
jiu jistu brasiler, el repte 3x3 de 
bàsquet, passejada amb pa  ns 
i pa  nets, l’acte d’homenatge 
a l’entrenador de pa  natge 
ar  s  c Jaume Pons, la compe-
 ció del millor truc i millor ron-

La Rucada una de les proves puntuables del Corremonts que genera més expectació. Serà el di-
lluns dia 10 a les 11 del ma  . FOTO: JPP / Arxiu la Vila

Els diables de Sant Celoni tornaran a ser protagonistes. FOTO: LV

Ball de bastons i gegants el 8 de setembre. FOTO: LV

da a l’skate parc, bicicletes 
al carrer i l’es  rada de corda 
-aquestes dues darreres també 
puntuables pel Corremonts- 
en són un exemple fefaent.

SOLIDARITAT
Una de les ac  vitats soli-

dàries, i a més vàlida pel Co-
rremonts, ésDona sang per la 
Festa, que va encetar la Festa 
Major el 31 d’agost.

Una altra és Groc Truck, el 
2 de setembre, tractant-se 
d’omplir el llaç gegant tot gau-
dint de tapes i bona música. 
Organitza Òmnium i ANC.
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» 1930
L’empresa Morella neix l’any 1930 en una fonda de viatgers davant l’estació de tren de Sant Celoni, “La Ponderosa”, de la 
mà de Pere Morella. Un creixement increïble va obligar traslladar-se al carrer més cèntric de Sant Celoni per poder aten-
dre tots els seus clients. L’any 1932 es va crear “Barberia Morella” amb un equip de sis barbers i un excel·lent mètode de 
treball que encara avui, gairebé cent anys després, se segueix aplicant a la sala. Qualitat, excel·lència en el treball, hones-
tedat i un tracte exquisit al client, són els nostres valors.

» 1955
Ramon Morella comença a treballar amb el seu pare l’any 1955 i les tècniques de barberia clàssica es van modernitzar amb 
l’aplicació de nous mètodes que el Ramon va aportar al negoci després d’estudiar a Henry Colomer.

» 1976
Ramon reinventa la Barberia Morella i la converteix en “Morella Perruqueria de Cavallers i Barberia”, una de les primeres 
barberies que es va posicionar en el sector com a perruqueria i barberia, respectant sempre les tècniques i bases establer-
tes l’any 1932.

» 1988
Montse Morella inaugura la perruqueria Morella Es  listes just al carrer confrontant de la barberia fundada pel seu avi 
Pere Morella.

» 1991
Mikel Estupiñà entra a formar part de l’equip de barbers i s’incorporen tècniques de coloració posicionant la marca com 
una barberia innovadora a la comarca. Tant la barberia, amb Mikel Estupiñà, com la perruqueria, amb Montse Morella al 
capdavant, van ser referents de qualitat, moda i imatge en els anys 90.

» 2000
Fruit de l’esforç i treball plegats reben al llarg del temps diferents guardons pels mètodes de treball oferts, com ara la Q 
de Qualitat, l’Estrella The Global Salon i l’Estrella de la Crea  vitat per la seva bona ges  ó, formació con  nua, excel·lència 
en el treball i crea  vitat atorgats per The Qhair. Per Montse Morella és signifi ca  u rememorar el reconeixement que se 
li va concedir al seu avi, Pere Morella, per “El tall a Navalla”, premi que el 1962 ho va fer destacant en el sector al ser un 
dels pocs barbers que u  litzava aquesta tècnica. En aquests anys, l’equip Morella imparteix formacions tant nacionals com 
internacionals (Rússia o Iran) podent compar  r la seva experiència amb altres professionals.

» 2013
A fi nals de 2013 Morella es reinventa de nou afegint a l’equip a Mikel Estupiñá: la perruqueria i la barberia en un mateix espai. 
Neix Morella Hair Center, ubicat al mateix saló que l’es  lista va inaugurar 25 anys enrere. En aquesta nova etapa es renoven 
els protocols de cada servei, s’actualitza la fi losofi a, visió i valors de la marca i s’aposta per un sistema de formació basat en 
l’alma mater del negoci nascut el 1932: la qualitat, l’excel·lència en el treball, l’honestedat i un tracte exquisit al client.
Amb el pas dels anys, la marca Morella es va donant a conèixer arreu del món a través de les seves col·leccions ar  s  ques 
i el seu segell personal en la manera de concebre l’univers de la imatge personal.
Els components de l’equip ar  s  c de Morella viuen en una constant recerca de l’excel·lència, inves  gant perquè el saló 
sigui sempre un centre d’alt rendiment tant en úl  mes novetats tècniques, com en l’àmbit d’eines i productes.

» 2018
Ara Morella Hair Center ha fet una renovació essencial del disseny interior de la sala, una reforma que fussiona l’artesanal 
amb la contemporaneïtat de les línies senzilles i càlides. La fusta natural serà la gran protagonista, per aprofi tar la sensació 
de confort i benestar que produeix estar en contacte amb aquesta classe de materials. El disseny del nou espai està basat 
en els sen  ts, els materials han estat escollits pel seu tacte, la seva olor o l’impacte i refl exió de la llum sobre ells. Amb el 
domini d’un to blanc nòrdic a les parets, el client ha de percebre una sensació de pau i un ambient que el transportarà als 
millors “Wellness Hair” d’arreu. Tenint cura fi ns a l’úl  m detall, Morella Hair Center aposta per crear un espai dinàmic, on 
els seus clients podran trobar un moment per relaxar-se i actualitzar la seva imatge amb els millors productes del mercat, 
de la mà d’un equip d’es  listes preparats per oferir un servei de màxima professionalitat.

HAIR CENTER
NS DE BARBERS I PERRUQUERS
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El Baix Montseny a l’abast!

La Diada Nacional de Catalunya d’enguany se celebrarà entre el 
monument de l’11 de Setembre i la nova plaça 1 d’Octubre

SANT CELONI.- La Diada Na-
cional de Catalunya d’enguany 
és especial per moltes coses. 
Perquè hi ha presos polí  cs, 
perquè hi ha polí  cs exiliats i 
perquè és el primer 11 de Se-
tembre que se celebrarà des 
de la votació del Referèndum 
d’autodeterminació de l’1 
d’Octubre.

Per això, els actes programats 
a Sant Celoni per commemo-
rar-lo  ndran aquesta vessant 
reivindica  va que començarà 
amb l’ofrena fl oral que les 
en  tats i par  culars que ho 
desitgin hi podran par  cipar. 
Els actes començaran a les 10 
del ma   al Monument de l’11 
de Setembre, tal com es fa 
cada any.

Les novetats vindran tot 
seguit ja que la cercavila 
d’en  tats de cultura popular 
en lloc de dirigir-se cap a la 
plaça de la Vila, aquest any ho 
faran  fi ns la plaça 1 d’Octubre 
per celebrar el canvi de nom, 
decidit per majoria en el ple 
del passat 27 de juliol, de la 
plaça i fer en aquest espai 
l’acte de la Diada Nacional. Hi 
haurà actuacions de diverses 
en  tats, lectura del manifest, 
cant dels Segadors i ballada de 
sardanes amb la cobla Bisbal 
Jove.

També s’han previst infl ables 
per als més menuts de 3 a 6

anys i de 6 a 10. 
Aquestes ac  vitats les or-

ganitzen l’Ajuntament de sant 
Celoni, l’Assemblea Territorial 
de Sant Celoni (ANC) i Òmnium 
Cultural del Baix Montseny, 
amb la col·laboració d’en  tats 
del municipi.

Els celonins i celonines que 
decideixin anar a la manifesta-
ció de l’11-S, sor  ran amb els 
autocars des del carrer Esteve 
Cardelús - aparcament del pa-
velló.

Representants dels grups municipals de l’Ajuntament de Sant Celoni fent l’ofrena fl oral l’any 2017

Foto de família dels veïns i veïnes de Sant Celoni que l’any 2017 
es van desplaçar a Barcelona per par  cipar a la manifestació de 
l’11 de Setembre



BAIX MONTSENY.- Creu Roja 
ha radiografi at l’informe de la 
seva ac  vitat de l’any 2017 al 
Baix Montseny. En xifres gene-
rals se sap que es van atendre 
un total de 2.878 persones i 
es van portar a terme gairebé 
15.000 intervencions. A nivell 
humà, a la comarca hi ha 1.957 
socis i sòcies, 307 persones 
voluntàries i 5 persones tèc-
niques. Durant tot l’any passat 
la ins  tució va programar 20 
cursos seguits per 109 alum-
nes i 1.112 hores de forma-
ció. El pressupost de despesa 
l’en  tat és 376.191 euros i el 
d’inversió 41.611 euros.

A nivell social el balanç de 
l’ac  vitat al Baix Montseny, ja 
sigui des dels punts de presèn-
cia de l’Assemblea comarcal a 
Sant Celoni, el Centre de Su-
port Social a Santa Maria de Pa-
lautordera o l’Ofi cina Auxiliar 
de Llinars del Vallès, indica que 
515 persones van ser ateses 
en l’àmbit de la lluita contra la 
pobresa i es van fer 12.479 in-
tervencions en “Atenció urgent 
a necessitats i repar  ment de 
productes bàsics”, 522 infants 
es van benefi ciar de la cam-
panya de joguines i 157 infants 
es van emmarcar en projectes 
d’alimentació infan  l amb 367 
prestacions.

En el marc d’altres col·lec  us 
assenyalar que es van atendre 
16 dones i 146 intervencions 
en el programa “Dones en si-
tuació de difi cultat ATEMPRO”, 
95 persones són usuàries de 
teleassistència amb 1.715 
intervencions, es van fer 43 
serveis preven  us terrestres i 
100 persones van benefi ciar-
se dels serveis preven  us co-
berts.

Gent gran
Creu Roja té molt present la 
gent gran, no en va conside-
ra que es un dels sectors més 
vulnerables. En aquest sen  t, 
en tot l’any passat 16 persones 
van ser ateses i es van fer 32 
intervencions en ajudes a do-
micili per gent gran. Pel que fa

a la promoció de l’envelliment 
saludable hi van par  cipar 64 
persones i altres1 persones 
van fer ac  vitats de prevenció 
del deteriorament cogni  u.El 
pressupost de Creu Roja al Baix 
Montseny surt majoritària-
ment del seus socis 144.030 
euros (39%), de subvencions 
116.103,31 euros (31%), pres-
tació de serveis 72.725 euros 
(20%), sorteig d’Or 27.250 
euros (7%) i altres ingressos 
8.688 euros (2%).
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La Creu Roja Baix Montseny radiografi a l’informe de la seva ac  vitat amb 
la publicació de la memòria de l’any 2017

Ac  vitat de la Creu Roja Baix Montseny en el recentment estrebat Centre de Suport Social de 
Santa Maria de Palautordera. FOTO: Jana Nauguet

LA DADA:
L’any 2017 al Baix 
Montseny la Creu 
Roja va atendre 16 
dones i 146 interven-
cions en el programa 
“dones en situació 
de difi cultat 
ATEMPRO”
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La policia local de Sant Celoni desmantella dues plantacions de marihuana
a la urbanització Royal Park

Les mateixes fonts van as-
senyalar que en l’operació 
portada a terme es va detenir 
una persona veïna de Palafolls 
(Maresme) que feia tasques de 
manteniment i vigilància de la 
plantació desmentallada a la 
urbanització celonina.

Aquesta informació es va 
conèixer el dia 13 d’agost, però 
només una setmana més la 
mateixa Policia Local va infor-
mar que s’havia localitzat, en 

A la imatge de l’esquerra la primera plantació localitzada per la Policia Local de Sant Celoni i a la dreta la plantació trobada al 
terme municipal de Gualba. FOTOS: PL Sant Celoni

SANT CELONI / GUALBA.- La 
Policia local de Sant Celoni va 
localitzar el passat mes d’agost 
en una casa de la urbanitza-
ció Royal Park, una plantació 
de marihuana, amb unes 400 
plantes i 3 caixes plenes de 
cabdells llestos per a comer-
cialitzar que podrien tenir un 
valor al mercat de prop de 
65.000 euros, segons la infor-
mació facilitada per la Policia 
Local de Sant Celoni. 

una altra casa de la mateixa 
urbanització però dintre del 
terme municipal de Gual-
ba, una segona plantació. En 
aquesta ocasió era de dues-
centes plantes i els Mossos 
d’esquadra també van detenir 
una persona.
Aquesta segona plantació va 
ser possible trobar-la per un 
incendi previ provocat pel co-
rrent elèctric que els ocupants 
de la casa tenien punxat.

600 plantes
Aquesta és la xifra 
que es van poder 
desmantellar entre 
les dues plantacions 
localitzades a la 
urbanització Royal 
Park
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