


Portada: Marta Santamaria Gurri
(guanyadora del 16è concurs del cartell i de la portada del programa de la Festa Major)
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Apunta’t a les mogudes de Sant Celoni.
Aixeca el cul del sofà i surt al carrer.
I deixa sonar la música, deixa que soni!
Que per damunt de tot cal passar-s’ho bé.

Trenca la monotonia i l’avorriment;
escalfa el motor tot l’any i posa’t la pila
només et cal estar al corrent
de tot el que es cou en aquesta vila.
I amb la teva gent... ESPAVILA!

Belluga’t i segueix la gresca
vine al Dijous a la fresca.

A l’Olivera o A l’Ateneu
aparca el cotxe i vine a peu.

Participa activament,
apropa’t a l’Ajuntament.

I si de ballar en tens ganes
a la plaça, a les Gitanes.

El que menys importa o el que importa menys
és ser dels Negres o dels Senys.

Fes poble, pren decisions
exposa les teves raons.

Aixeca el vol, surt del teu niu
passa-t’ho bomba tot l’estiu.

Que per la Festa Major... AZÚCAR?
NO!... BARRAQUESSSSSSSSSSSS!

Apunta’t a les mogudes de Sant Celoni.
Desperta aquest cuc inquiet que portes dins.
I deixa sonar la música, deixa que soni!
Contagia la màgia als teus veïns.

Decanta la rutina i menja’t l’estrès.
Segueix la programació i posa’t al dia,
que si et deslliures de tot aquest pes,
veuràs com en un moment la vida et canvia.
I és per això que… ESPAVILA!

Si vols passar-t’ho millor,
vine de revetlla al pavelló.

Vés a la fira, surt a fer el toc,
crema’t amb el correfoc.

Disfressa’t i dóna voltes
a la rua de Carnestoltes.

Digues el que vols per a la teva vila,
vine, actua i espavila.

Salta, balla, pica de mans,
vés darrere dels gegants.

Sardanes, llibres i roses
concerts, poesia i altres coses.

Gaudeix de la festa d’aquí,
viu la festa de Sant Martí.

i per Nadal i Reis... AZÚCAR?
NO!... CARROSSESSSSSSSSSSSSSSSSSSSS!

Lletra i música: Sandra March

Si la vols escoltar connecta’t a www.santceloni.org
Si la vols en CD la trobaràs a la Paradeta al preu de 2 €

A partir del 4 de setembre

Belluga’t, participa i mou-te a ritme

de salsa amb ESPAVILA...



Aquesta Festa Major d’Estiu promet ser d’allò més estimulant. Els qui l’han preparada
hi han posat il·lusió i entusiasme renovats, que ens la faran encara més viva i
participativa. L’esperit de Senys i de Negres torna amb l’empenta i l’alegria que
s’ha posat de manifest els darrers anys, esdevenint el veritable fil conductor de la
festa. La Colla de Geganters l’amanirà amb un ampli programa d’activitats que fa
evident l’energia dels 25 anys de Colla que enguany celebrem. Tot plegat un bon
premi per a tothom, per la feina feta durant l’any. A l’Ajuntament també se’ns
encomana aquesta vitalitat i ens fa goig rebre la Festa com un recés de la tasca de
Govern que, en aquesta legislatura, resulta tant intensa com satisfactòria. Hem sembrat
i collit molt: Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes; Centre Municipal
d’Expressió-Escola de Música l’Ateneu; Pistes Municipals de Petanca a les Torres, i
urbanisme comercial de qualitat (plaça de la Vila, carrers de Torras i Bages, Anselm
Clavé, Major...)... I la collita anirà fent-se gran en forma de noves millores per a Sant
Celoni que van en camí de ser realitat: nou túnel d’accés a la porta de Ponent (Doctor
Trueta); nou pavelló poliesportiu al Sot de les Granotes; nova escola bressol (amb 122
places) al Parc de la Rectoria Vella; segona fase del Camp Municipal d’Esports; renovació
de l’IES Baix Montseny; aparcament subterrani a la plaça del Comte del Montseny,
skate en el parc del Pertegàs... tot plegat ens converteix en el  punt de referència “la
capital” del Baix Montseny, i és que Sant Celoni és un poble en transformació positiva,
amb els avantatges d’una vila que té equilibri demogràfic, cohesió social i serveis de
qualitat. Enguany, començarem el curs amb una nova escola pública d’educació infantil
i primària a l’edifici Puigdollers. Ens n’alegrem especialment perquè el municipi creix
per la base i perquè les famílies dels infants, tindran noves alternatives públiques
d’escolarització.

Com sempre us trasllado un missatge d’engrescament de part de tots  els membres
de la corporació, alhora que apel·lem a la sàvia combinació de respecte i disbauxa
per assolir una Festa Major d’allò més feliç per a tothom.

Gaudim-la tots plegats!!Fe
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Joan Castaño i Augé
Alcalde



Colla geganters



Hola a tots, petits i grans,

Aquest any la Colla de Geganters de Sant Celoni celebra el seu 25è aniversari, i ens han demanat
que siguem nosaltres dos els qui expliquem el que han fet  i viscut durant aquests anys.

En primer lloc, els volem donar les gràcies, ja que ells són els que ens van recuperar i treure del
magatzem on estàvem guardats, i és a partir d’aquest moment quan tot el que us explicarem
ha pogut ser realitat. Des de la primera  sortida a l’agost de 1981 a  Sant Esteve de Palautordera,
fins al dia d’avui, us podem dir que hem vist una colla oberta, unida, dinàmica i participativa.

Hi ha passat gent de totes les edats que han tingut un comportament sa i cívic a tots els indrets
on han anat, i el que és més important, ha estat una colla amb molta marxa, tothom hi ha
participat el temps que ha cregut oportú i  malauradament n’hi ha que ens van deixar abans
d’hora, des d’aquí el nostre entranyable record.  La gran fita va ser l’any 1989 que es va celebrar
la Ciutat Gegantera, tot el poble hi va col·laborar.

Ah! I no us penseu que només han fet activitats amb nosaltres, ja que tant per la Festa Major
com  per Reis, Carnestoltes i d’altres diades, sempre hi han participat.

Que en són d’atrevits. No s’han conformat a fer trobades i prou, han estat una colla emprenedora,
perquè no és normal pujar-nos als cims de les muntanyes més emblemàtiques de la nostra
geografia, i menys baixar-nos esquiant, i que hem de dir de la participació a curses populars.

Ja ho veieu, és una entitat plena d’il·lusió que aquesta Festa Major espera celebrar-ho amb tots
vosaltres.

Veniu i junts farem una Festa Gegant.

Martí i M. del Puig

Gegants de Sant Celoni

COLLA DE GEGANTERS DE SANT CELONI

25 ANYS
1981 - 2006



Divendres, 8 de setembre

7 vespre
Inauguració de l’EXPOSICIÓ
“25 anys de Colla de Geganters”
lloc: Can Ramis

8 vespre
MISSA SOLEMNE en honor de la Verge del Puig,
patrona de Sant Celoni, amb la presència de gegants
i geganters
lloc: església parroquial

2/4 de 10 vespre
ESPECTACLE INAUGURACIÓ FESTA,
a càrrec de la Colla de Geganters
lloc: plaça de la Vila

Dissabte, 9 de setembre

2/4 d’11 matí
PARTIT DE FUTBOL,
Policia-Mossos-Geganters-Regidors
lloc: camp de futbol de Can Sans

5 tarda
TROBADA LOCAL DE GEGANTS I CAPGROSSOS
amb la participació de les escoles locals: Josep
Pallerola, Cor de Maria, la Salle, l’Avet Roig, la Tordera
i l’Alzinar de Campins.

sortida: la Creu
recorregut: ctra. Vella, c. Anselm Clavé, pl. de la Vila,
c. Torras i Bages i pl. de la Biblioteca

Diumenge, 10 de setembre

11 matí
PLANTADA DE GEGANTS
lloc: passeig de la Rectoria Vella

12 migdia

TROBADA DE GEGANTS

amb la participació de les colles: Arenys de Munt, Argelers
de la Marenda (Catalunya Nord), Barberà del Vallès, Breda,
Calafell, Canovelles, la Batllòria, la Bisbal de l’Empordà,
la Garriga, la Palma, les Angles (Catalunya Nord), Palma
de Mallorca (les Illes), Sant Antoni de Vilamajor, Sant
Esteve de Palautordera, Sant Julià de Lòria (Andorra),
Santa Maria de Palautordera, Sant Antoni de Vilamajor,
Tordera, Vallgorguina, Vilafranca de Conflent (Catalunya
Nord) i  Sant Celoni.

organitza: Colla de Geganters de Sant Celoni
sortida: passeig de la Rectoria Vella 

recorregut: c. Univers, c. Grup Escolar, c. Abat Oliba, pl.
de l’Església, c. Major, pl. Comte del Montseny, c. Major,
c. Germà Emilià, ctra. Vella, c. Sant Pere, pl. de l’Església,
c. Major, pl. de la Vila.

Arribada de la cercavila de gegants a la plaça pels volts
de la una del migdia

Dilluns, 11 de setembre

2/4 de 12 migdia
PASSEJADA DELS GEGANTS
fins a la Residència Sociosanitària Verge del Puig
i ballada al Centre Sociosanitari Verge del Puig
organitza: Colla de Geganters de Sant Celoni
recorregut: c. Ramis, pg. dels Esports, pl.Comte del
Montseny, c. Campins, Centre Sociosanitari Verge
del Puig, c. Campins, pl. Comte del Montseny, pg.
dels Esports i c. Esteve Cardelús.
sortida: passeig Onze de Setembre

2/4 d’1 migdia
BALLADA de la sardana commemorativa dels 25
anys de Colla
lloc: el cardelús
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Puzles dels Gegants de Sant Celoni
Puzle de 1.120 peces Gegants al Turó 70 €
Puzle de   560 peces Gegants a la Rectoria Vella 45 €
Puzle de   560 peces Gegants Ball de Gitanes 45 €
Puzle de   280 peces Gegants al Pont Trencat 30 €
Puzle de   140 peces Gegants a la plaça de la Vila 20 €
Puzle de   140 peces Els gegants juguen 20 €

Ampolla de cava amb la xapa del logo dels 25 anys 6 €

Retallable dels gegants 1 €

Colla geganters

Aquest material el podeu trobar a Can Ramis, plaça de la Vila.

Del 4 al 8 de setembre
tarda de 6 a 8

Dissabte i diumenge, dies 9 i 10 de setembre,
matí d’11 a 1 i tarda de 6 a 9

Dilluns i dimarts, dies 11 i 12 de setembre
tarda de 5 a 6

MATERIAL DE GEGANTERS

• Calefacció
• Climatització
• Electricitat
• Fontaneria

C/ Dr. Trueta, 35 • 08470 Sant Celoni • BCN
Tel. 93 867 44 22 • Fax 93 867 21 12
e-mail: rvalles@ctv.es

C/ Dr. Trueta, 35 • 08470 Sant Celoni • BCN
Tel. 93 867 44 22 • Fax 93 867 21 12
e-mail: proart@finquesproart.com
web: finquesproart.com

• Compra
• Venda
• Solars
• Pisos



AGENDA
dissabte, 26 d’agost

12 migdia
Inici de les XIV 24 HORES DE SLOT de
Sant Celoni
organitza: Club Minibòlids Sant Celoni

 lloc: pavelló municipal d’esports

diumenge, 27 d’agost

12 migdia
XIV 24 HORES DE SLOT de Sant Celoni
finalització de la cursa, publicació de resultats i
entrega de trofeus

organitza: Club Minibòlids Sant Celoni

 lloc: pavelló municipal d’esports

diumenge, 3 de setembre

8 matí
7a PUJADA AL TURÓ DE L’HOME en bicicleta

organitza: Club Ciclista Sant Celoni

 sortida: pavelló municipal d’esports

9 matí
XXVI TORNEIG FESTA MAJOR
DE PETANCA
amb la participació de clubs de la comarca

organitza: Club Petanca Sant Celoni

 lloc: parc de la Rectoria Vella

2/4 de 5 tarda
XXVI TORNEIG FESTA MAJOR DE PETANCA
finals i lliurament de premis

organitza: Club Petanca Sant Celoni

 lloc: pistes del club al bar els Oms

dilluns, 4 de setembre

6 a 8 vespre
TALLER DE LA CAMPANYA dels Senys i Negres
En aquest taller podreu disposar de material per
engalanar el vostre carrer o la vostra casa.

 lloc: plaça de la Vila 

dimarts, 5 de setembre

6 a 8 vespre
TALLER DE LA CAMPANYA dels Senys i Negres
En aquest taller podreu disposar de material per
engalanar el vostre carrer o la vostra casa.

 lloc: plaça de la Vila

dimecres, 6 de setembre

6 a 8 vespre
TALLER DE LA CAMPANYA dels Senys i Negres
En aquest taller podreu disposar de material per
engalanar el vostre carrer o la vostra casa.

 lloc: plaça de la Vila

dijous, 7 de setembre

7 tarda
ROSARI i MISSA

 lloc: esplanada del turó de la Verge del Puig



Divendres, 8 de setembre

7 tarda
Inauguració de les EXPOSICIONS
“Concurs de cartells Festa Major 2006”
“25 anys de Colla de Geganters”

 lloc: Can Ramis 

8 vespre
MISSA SOLEMNE en honor de la Verge del
Puig, patrona de Sant Celoni. Homilia a
càrrec de Mn. Joan Josep Recasens (Juanjo),
fins ara rector de la nostra parròquia. I amb
la presència dels gegants i geganters

 lloc: església parroquial

2/4 de10 nit
ESPECTACLE INAUGURACIÓ FESTA
a càrrec de la Colla de Geganters

 lloc: plaça de la Vila 

11 nit
INAUGURACIÓ DE BARRAQUES,
bars de diferents entitats,
i belluga’t, participa i mou-te a ritme de
salsa amb L’ESPAVILA

 lloc: el Cardelús

Festa Major

BonaFesta Major

*En cas de pluja
hi ha tres opcions

suspès

ajornament

canvi de lloc

Colla geganters

Colla geganters

Colla geganters

Actes
25 anys
de Colla
de Geganters

Young People
Abad Oliva, 8
93 867 31 73

Sant Celoni

SansaSec Tintoreria - Bugaderia
Centre de neteja i cura tèxtil. Sistema ecològic

c. Bruc, local 4
93 848 52 21

Sant Celoni

Tretze Vents
Papereria - Joguines

Pl de la Vila, 28
93 867 47 06

Sant Celoni

Toc íntim
tocintim@gamil.com

c. Prim, 6
93 848 54 55

Sant Celoni

Viatges Baix
Montseny

Marsans Agència Associada
Plaça Mercè Rodoreda, 4,

baixos

93 867 38 83
Sant Celoni

Vine-Vine
Objectes de regal. Multipreu

c. Major, 45

93 867 09 72

Sant Celoni

Iberplan viatges
avasa

c. Sant Pere, 47
93 867 31 25

Sant Celoni

31



2/4 de 12 nit
BALLALCARDELÚS, amb l'orquestra Hotel
Cochambre

 lloc: el Cardelús

Dissabte, 9 de setembre

10 matí
TORNEIG DE WARHAMMER FANTASY, 3 €
(no socis) i gratuït (socis), 2.000 punts. Premis
als 3 primers classificats i diplomes oficials
games workshop
organitza: Club de Rol Alastor

 lloc: col·legi Josep Pallerola

2/4 d’11 matí
PARTIT DE FUTBOL, Policia – Geganters-
Mossos-Regidors

 lloc: camp municipal de futbol de Can Sans

11 matí
XIII TROBADA DE PUNTAIRES
fins a la 1 del migdia
organitza: Grup de Puntaires Montserrat Domènech

 lloc: carrer Major

4 tarda
X CAMPIONAT DE BOTIFARRA
organitza: Societat Ateneu

 lloc: cafè de l’Ateneu

5 tarda
TROBADA DE GEGANTS I CAPGROSSOS
amb la participació de les escoles locals:
Josep Pallerola, Cor de Maria, la Salle, l’Avet
Roig, la Tordera, i l’Alzinar de Campins.

 sortida: la Creu

 Recorregut: ctra. Vella, c. Anselm Clavé, pl. de la
Vila, c. Torras i Bages i pl. de la Biblioteca.

organitza: Colla de Geganters

5 tarda
TORNEIG SOFT COMBAT
Torneig medieval amb armes de goma
escuma 2 € la inscripció. Premi: espasa
medieval inscripcions fins abans de la
competició al telèfon 617 64 09 50 - Dani
organitza: Club de Rol Alastor

 lloc: col·legi Josep Pallerola

6 tarda
FESTA DE L'ESCUMA i animació infantil amb
Yakumba
espectacle Escumaventura
seguidament XOCOLATADA
organitza: Xarxa Sant Celoni

 lloc: plaça de la Biblioteca 

Colla geganters

Colla geganters

Lecma
Electrodomèstics, TV,

accessoris bany

Major, 186
93 867 58 28

Sant Celoni

La Botigueta
Sant Pere, 33
93 867 24 67

Sant Celoni

La Llesca
granja creperia

c. Balmes, 5
93 867 32 83

Sant Celoni

LA XURRERIA DE
SANT CELONI

ctra. Vella, 69
607 94 08 28

Sant Celoni

La Jijonenca
Orxateria Gelateria Xocolateria

Torroneria

c. Sant Pere, 32
93 867 55 40

Sant Celoni

Mora-Vigas
Cotilleria, llenceria i bany

c. Sant Josep, 86
93 867 31 18

Sant Celoni

Mac Mobles
Montané

Major, 154
(Costat Ajuntament)

93 867 30 78

Sant Celoni

Marín Grup
immobiliari

c. Major, 94
93 867 39 29

Sant Celoni

Mutua General
de Seguros

Jordi Guàrdia Bosch

Sant Pere, 12
93 867 00 69

Sant Celoni

Montplet
productes pel camp i jardí,
pinsos i farratges, animals

c. Major, 129
93 867 10 45

Sant Celoni

Miscel·lània
La botiga de manualitats,

labors i hobbis.

Campins, 1
93 867 05 13

Sant Celoni

Ninou
Marroquineria

c. Major, 140
93 867 10 48

Sant Celoni

Lleonart Pastisseria
c. Major, 136
93 867 02 40

Sant Celoni

El petit racó
decoració

Plaça de la Vila, 11
93 867 49 23

Sant Celoni

Toni Perruqueria
c. Sant Pere, 26
93 867 15 49

Sant Celoni

Ricard & Carme
perruquers, assessors d'imatge

Campins, 29
93 867 01 94

Sant Celoni

Nou Look
Perruqueria -  Barberia

c. Major, 29
93 867 55 24

Sant Celoni

Punt de llibre
Papereria i premsa

Avinguda de la Pau, 18, baixos
93 848 50 33

Sant Celoni

Els Avets
Restaurant, bar

Major, 63
93 867 04 07

Sant Celoni

Rafael Ribalta Cortina
Fotògraf

c. Anselm Clavé, 22
93 848 44 31

SAID
Servei de neteja i manteniment.

Atenció a la tercera edat

c. Sant Martí, 19, bxs
93 867 39 94

Sant Celoni
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8-5 matinada
DE CARA A BARRACA, barraques bar de
diferents entitats

 lloc: el Cardelús

9 vespre
RÈQUIEM en re menor (KV 626)
Wolfgang Amadeus Mozart
Orquestra Simfònica del Vallès,
coral i solistes
Acte dins la programació d’activitats per
celebrar els 25 anys de ràdio local.
organitza: Ràdio Sant Celoni

 lloc: Teatre Municipal Ateneu

10 nit
ROL EN VIU VAMPIRO: la Mascarada
cal anar disfressat
organitza: Club de Rol Alastor

 lloc: col·legi Josep Pallerola

10 nit
BALL FOLK amb La Carrau

 lloc: plaça de la Vila

11 nit
CORREXARRUPS de MontSENYS i
MontNEGRES
amb l’animador Pep Callau
organitza: comissió del Correxarrups

 sortida: El Cardelús. Proves puntuables del
Corremonts

1 matinada
CONCERT amb el grup local
THE CORKSCREW

 lloc: el Cardelús

2 nit
CONCERT amb KEPA JUNKERA

 lloc: el Cardelús

Diumenge, 10 de setembre

10 matí
PARC INFANTIL
karts, futbolí humà, piscina de boles, pista
americana, toro mecànic, multijocs inflables,
balena engolidora, rocòdrom
gratuït, obert fins a la 1 del migdia

 lloc: passeig de la Rectoria Vella, davant de la
Biblioteca

patrocinat per CONCASA

10 matí
TORNEIG DE MÀGIC I JOCS DE ROL DE
TAULA DIVERSOS
1 € la inscripció
organitza: Club de Rol Alastor

 lloc: col·legi Josep Pallerola
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11 matí
PLANTADA DE GEGANTS
organitza: Colla de Geganters de Sant Celoni

 lloc: passeig de la Rectoria Vella

12 migdia
TROBADA DE GEGANTS
amb la participació de les colles: Arenys de Munt, Argelers
de la Marenda (Catalunya Nord), Barberà del Vallès,
Breda, Calafell, Canovelles, la Batllòria, la Bisbal de
l’Empordà, la Garriga, la Palma, les Angles (Catalunya
Nord), Palma de Mallorca (les Illes), Sant Antoni de
Vilamajor, Sant Esteve de Palautordera, Sant Julià de
Lòria (Andorra), Santa Maria de Palautordera, Sant Antoni
de Vilamajor, Tordera, Vallgorguina, Vilafranca de Conflent
(Catalunya Nord) i Sant Celoni.

organitza: Colla de Geganters de Sant Celoni

 sortida: passeig de la Rectoria Vella 

 recorregut: c. Univers, c. Grup Escolar, c. Abat Oliba,
pl. de l’Església, c. Major, pl. Comte del Montseny, c.
Major, c. Germà Emilià, ctra. Vella, s. Sant Pere, pl. de
l’Església, c. Major, pl. de la Vila.

Arribada de la cercavila de gegants a la plaça pels volts
de la una del migdia

4 tarda
PARC INFANTIL
gratuït, obert fins a les 6 de la tarda

 lloc: passeig de la Rectoria Vella,
davant de la Biblioteca

patrocinat per CONCASA

6 tarda
CONCERT DE FESTA MAJOR, orquestra
Amoga

 lloc: Teatre Municipal Ateneu

6 tarda
ANIMACIÓ INFANTIL amb el grup Encara
Farem Salat
i l’espectacle La Màquina del Temps
organitza: Xarxa Sant Celoni

 lloc: plaça de la Biblioteca l’Escorxador

7 tarda
ESTIRADA DE CORDA de MontSENYS i
MontNEGRES
Estirada infantil, per a nens i nenes fins a
10 anys
Tot seguit estirada de corda per a tothom,
a partir de 10 anys
proves puntuables del Corremonts

 lloc: pg. de la Rectoria Vella davant de la Biblioteca

8 vespre
GIRAFES, animació de carrer a càrrec de
Xirriquiteula teatre

 lloc: de la plaça de la Biblioteca a la pl. de la Vila

8-5 matí
DE CARA A BARRACA, barraques bar de
diferents entitats

 lloc: el Cardelús

Decka
Higiene y seguridad

ctra. Vella, 68
93 867 20 61

Sant Celoni

Detalls Paquita
c. Alguersuari, 3
93 867 48 09

Sant Celoni

J. Domènech
Aigua, gas, electricitat,

calefacció

Sant Pere, 43
93 867 13 02

Sant Celoni

Decorbany
reformes de banys i cuines,

calefacció

Sant Josep, 68
93 867 59 86

Sant Celoni

TKS sport
Esports 117 s.c.p.c.

Major, 117
93 867 17 03

Sant Celoni

El Celler de Sant
Celoni

obrim diumenges i festius de
10 a 2h del migdia

Carretera Vella, 17
93 867 08 36

Sant Celoni

El Montseny
embotits artesans i precuinats

casolans

c. Abat Oliba, 8 locals 4 i 5
93 867 25 77

Sant Celoni

Ferreteria Gurri
COFAC

c. Major, 120 - c. Sant Pere, 3
Tel. 93 867 07 22
f. 93 867 39 78

Sant Celoni

Fotoprix
lo mejor en foto

c. Major, 98-100
93 867 21 02

Sant Celoni

Gener
Joieria, rellotgeria, òptica

Sant Pere, 23
93 867 06 54

Sant Celoni

Interllar
c. Major, 30

interllar@hotmail.com
93 867 35 36

Sant Celoni

Immobiliària E.
Cardelús, s.l.

Serveis-Gestions-Assegurances-
Hipoteques-Reagrupació de

deutes
c. Bruc, local 1
93 867 03 33
Sant Celoni

JBassols
Tapisseria, catifes i

cortines

Sant Josep, 62
93 867 08 79

Sant Celoni

Cruells
joieria, rellotgeria  i

bijuteria

c. Major, 23
93 867 42 42

Sant Celoni

Josep Hilari
Corredor d'assegurances.

Assessor Laboral

c. Sant Joan, 25
93 867 25 04

Sant Celoni

Joan Pere Joier
c. Major, 43

93 867 54 76

Sant Celoni

K-soni!
instruments musicals i

complements

c. Major, 8
93 867 49 63

Sant Celoni

Lola
Carnisseria-Cansaladeria-
Matança pròpia-Pernils-

Congelats

Avinguda de la Pau, 31
93 867 03 39 / 13 23

Sant Celoni

Colla geganters

Colla geganters

CELODANCE ESCOLA DE BALL
Propera obertura 2a quinzena de setembrecountry,
salsa, tango, ball de saló, sevillanas, dansa oriental,

hip-hop, balls llatins, ...

c. Sant Pere, 8, 2n, 1a,
Sant Celoni T. 648 01 64 45

Jordi Anfruns, s.l.
calefacció - aire acondicionat - electricitat - fontaneria

c. Major, 80
93 867 15 51

Sant Celoni
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10 nit
LA BANDA DEL SURDO, ens acompanyarà
des de les barraques a la plaça de la Vila

11 nit
BALL DE NIT amb l'orquestra Amoga

 lloc: Teatre Municipal Ateneu

11 nit
CORREFOC amb la Colla de Diables de Sant
Celoni i la Colla de Diables de Blanes

 sortida: plaça de la Vila

 recorregut: c. Major, pl. de l’Església, c. Abat
Oliba, c. Santa Fe, c.Torras i Bages, pg. de la Rectoria
Vella i c.Esteve Cardelús

Organitza: Colla de Diables de Sant Celoni

12 nit
CONCERT amb HABEAS CORPUS

 lloc: el Cardelús

2 matinada
CONCERT amb RAUXA

 lloc: el Cardelús

Dilluns 11 de setembre

8 matí
TORNEIG DE L’AMISTAT de petanca
organitza: Club Petanca les Borrelles

 lloc: pistes municipals de petanca les Torres

11 matí
DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
Manifest, ofrena floral i cant d’Els segadors
amb la participació de la coral Briançó
Obert a totes les entitats del poble

 lloc: passeig de l’Onze de Setembre

2/4 de 12 migdia
PASSEJADA DELS GEGANTS
fins a la Residència Sociosanitària Verge
del Puig i ballada al Centre Sociosanitari
Verge del Puig
organitza: Colla de Geganters de Sant Celoni

 sortida: passeig Onze de Setembre

 recorregut: c. Ramis, pg. dels Esports, pl.Comte
del Montseny, c. Campins, Centre Sociosanitari
Verge del Puig, c. Campins, pl. Comte del Montseny,
pg. dels Esports i c. Esteve Cardelús.

2/4 de 12 migdia
SARDANES amb la cobla Marina

 lloc: el Cardelús

NISSAN NOTE
SERÁ LO QUE USTED
QUIERA QUE SEA

KIA CARNIVAL
ESTIMULANTES
PRESTACIONES

TALLER JOSEP AMAT
Ctra. C-35, Km 56, Sant Celoni Tel. 93 867 09 09 - Fax 93 867 08 92

info@tallerjosepamat.com

www.tallerjosepamat.com

Compra i venda de vehicles nous i d’ocasió

Colla geganters
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2/4 de 12 migdia
PRESENTACIÓ DELS EQUIPS DE BÀSQUET
temporada 2006-07
organitza: Club Bàsquet Sant Celoni

 sortida: pavelló municipal d’esports

12 migdia
RUCADA INFANTIL,
passejada infantil amb rucs
col·labora: Comissió de Sant Antoni Abat i el suport
de DEGUSSA SANT CELONI SA

 lloc: el Cardelús

2/4 d’1 migdia
BALLADA DE LA SARDANA commemorativa
dels 25 anys de Colla

 lloc: el Cardelús

1 migdia
RUCADA, cursa damunt de rucs, puntuable
del Corremonts dels Senys i Negres
col·labora: Comissió de Sant Antoni Abat i el suport
de DEGUSSA SANT CELONI SA

 lloc: el Cardelús

6 tarda
CONCERT DE FESTA MAJOR, amb
l'orquestra Marina

 lloc: Teatre Municipal Ateneu

2/4 de 7 tarda
CELEBRACIÓ DE LA DIADA de Catalunya
amb actuació de grups locals i lectura del
manifest
organitza: Casal Quico Sabaté

 lloc: pl. d’en Nicola

7 tarda
DANSES DEL MÓN, taller de danses
organitza: Passaltpas

 lloc: plaça de la Biblioteca

8-5 matí
DE CARA A BARRACA, barraques bar de
diferents entitats

 lloc: el Cardelús

9 vespre
SOPAR POPULAR 
Pa amb tomàquet, carn a la brasa, allioli, postres
i vi o aigua

Els llocs de les taules aniran numerats. Si una colla
vol estar junta, ha de comprar els tiquets
consecutius. El sopar se servirà a taula.

Es podrà seure a taula a partir de les 8 del vespre.

Sopar preparat i servit per la Colla de Geganters
de Sant Celoni

6x3
premsa, papereria i
objectes de regal

Jaume  I, 8
93 867 33 54

Sant Celoni

ArosBricolatge
Ctra. C-35, Km. 56, Ctra. Vella,

6493 867 56 88

Sant Celoni

  Ade
Esports

c. Major, 52
93 867 58 24

Sant Celoni

Arenas Autoservei
c. Major, 102
93 867 02 93

Sant Celoni

Ancar Power
Audio & lightinh systems

c. Major, 124
93 867 07 09

Sant Celoni

Alfons
pastisser

ctra. Vella, 32
93 867 27 93

Sant Celoni

arco
Impremta i copisteries

ctra. Vella, 104, Sant Celoni
ctra. Dosrius, 46,

CardedeuVerge del Pilar, 120,

Cardedeu

Administració de
Loteries

Número 1

c. Sant Josep, 22
93 867 13 85

Sant Celoni

AROMA
Restaurant

c. Sant Josep, 33
93 867 46 38

Sant Celoni

aiv aplicacions
20 anys donant serveis

informàtics

c. Bruc, 19
93 867 32 67

Sant Celoni

Bèsties
nutrició animal, accessoris i

cadells

Abat Oliba, 12
93 867 25 93

Sant Celoni

Bilbeny
Papereria, impremta, regals

Major, 149
93 867 00 71

Sant Celoni

Mobles Bassols
Tendals, Matalasseria, Articles

de Pell...

ctra. Vella, 81, bis
93 867 09 20

Sant Celoni

Bar Frankfurt
Sant Carles

Menús diaris

c. Major 93 867 28 61

Sant Celoni

Crac - Crac
Regals, fruits secs i caramels

c. Major, 130
93 867 16 20

Sant Celoni

Can Botey
Cafè

Plaça de la Vila, 22

Sant Celoni

Giol
Cafè bar

Carretera Vella, 36
93 867 00 43

Sant Celoni

Clàssic Cafè
Carretera Vella, 30

93 867 61 81

Sant Celoni

Cardona
Formes

Perruqueria i solarium

ctra. Vella, 27
93 867 52 65

Sant Celoni

CeloWagen
Major, 242, baixos

93 848 67 24

Sant Celoni

Construccions
Catalunya

www.construccionscatalunya.com

c. Sant Roc, 1
T. 93 867 19 51 -
F. 93 867 27 57

Sant Celoni

Donda Bikes
Especialistes en bicicletes

Avinguda de la Pau, 35
93 867 03 39

Sant Celoni

Colla geganters

Borrull
Ferreteria industrial

Borrullborrull@ferreteriaborrull.com
Santiago Rusiñol, 10

93 867 48 56

Sant Celoni
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11  nit
BALL DE NIT amb l'orquestra Marina

 lloc: Teatre Municipal Ateneu

11 nit
ACTE ESPECTACLE SORPRESA
per celebrar la Diada
organitza: Casal Quico Sabaté

 lloc: el Cardelús

2/4 de 12 nit
CONCERT amb el grup local
THE TWISTED NAILS

 lloc: el Cardelús

1 matinada
CONCERT amb KYNKY BEAT

 lloc: el Cardelús

dimarts 12 de setembre

10 matí a 1 migdia
JORNADA DE PORTES OBERTES
Tastet d’activitats dirigides (espíning,
aiguagim, esteps, ioga, tonificació...)
gaudeix de les activitats que t’hem preparat
i convida els teus familiars i amics “vine
gaudiràs d’una invitació”

 lloc: Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes

10 matí
Taller d'ENGALANAR BICICLETES

 lloc: plaça de la Vila

11 matí
BICICLETES AL CARRER
Obsequis per a tots els participants
Els infants de fins a 6 anys, acompanyats
dels pares,
es quedaran al circuit curt.

 Sortida: plaça de la Vila

Organitza: Colla de  Geganters

2/4 d'1 migdia
SARDANES, amb la cobla Selvatana

organitza: Agrupació Sardanista Baix Montseny

 lloc: parc de la Rectoria Vella

2 migdia
PAELLA D'ARRÒS
Com altres anys els tiquets aniran numerats. Si una
colla vol estar junta ha de comprar els tiquets
consecutius. El dinar se servirà a taula. Aquest any
pararem les taules i posarem cadires per a tothom
que tingui tiquet.

El tiquet inclou: plat d’arròs, coberts, tovalló, got,
panet, aigua, vi, cava i gelat.

La gent que no segui a les taules preparades per
l’organització només  podrà emportar-se’n el plat
d’arròs.
Servida per la Colla de Geganters de Sant Celoni

 lloc: parc de la Rectoria Vella, preu: 5 € + 1 €
(Ecofesta)

Publicitat



3 tarda
BALL DE TARDA, amb Gallart

 lloc: parc de la Rectoria Vella

6 tarda
CORREXUTXES de MontSENYS i
MontNEGRES,
amb l'animador Pep Callau 

organitza: comissió del Correxutxes

 sortida: la Creu. Proves puntuables del Corremonts
 recorregut: c. Major, c. Santa Tecla, c. Major, pl.

Comte del Montseny, c. Major, pl. de l’Església,  c.
Major, pl. de la Vila.

6 tarda
CONCERT DE FESTA MAJOR, amb
l'orquestra Selvatana i seguidament BALL
DE FI DE FESTA

 lloc: Teatre Municipal Ateneu

8 del vespre
VEREDICTE DELCORREMONTS

 lloc: plaça de la Vila

10 nit
ESPECTACLE DE FOC
a càrrec de la Colla de Diables

 lloc: el Cardelús
 

AGENDA

Dijous, 14 de setembre
2/4 de 9 vespre
Celebració dels 25 ANYS DE LA UNIÓ DE
BOTIGUERS I COMERCIANTS DE SANT CELONI

 lloc: jardins de la Rectoria Vella

Divendres, 15 de setembre
7 de la tarda
Acte de lliurament dels llibres guanyadors
en el IV Premi Sant Celoni de les Lletres, amb
l’actuació d’ENRIQUE TELLERIA

 lloc: Biblioteca l’Escorxador

2/4 de 9 vespre
NIT DE LLETRES
tertúlia literària al voltant del llibre La por
del porter davant el penalty, de Peter Hanke,
conduïda per Jesús Pacheco.

 lloc: Hotel Suís

SENYS I NEGRES PEL MÓN
Concurs fotogràfic:

Si aneu de viatge o sortiu a fer un volt, agafeu la càmera
fotogràfica i el mocador de Senys o Negres i...a fer fotos!!
A veure quin grup porta la fotografia més original!! Us
imagineu l’estàtua de la Llibertat amb un mocador dels
Senys? I un grup de tuaregs amb camells i els mocadors
dels Negres?

És important que a la fotografia surti el mocador de Senys
o Negres. Un cop rebudes, mirades i remirades el jurat del
Corremonts donarà el punt de la prova a un dels dos
grups, valorant, no només la quantitat, sinó també
l’originalitat de les fotografies.

Només es poden presentar 5 fotografies com a màxim per
família i viatge.

Les fotografies (fotocòpies làser o impressions digitals) han
de ser mida A-4 o A-5, i heu d’entregar-les a la Paradeta
de la Festa Major de Can Ramis, del 4 a l’11 de setembre.

Veniu a veure-les!! Hi seran totes exposades!!

LA CAMPANYA DELS SENYS I NEGRES
El jurat del Corremonts donarà un punt al grup (Senys o
Negres) que organitzi la millor campanya de propaganda
i engalonament, a veure amb què ens sorpreneu!!
Valorarem l’originalitat i la participació.

Aquest any  hi haurà un taller on podreu disposar de
material per tal d’engalanar el vostre carrer o la vostra
casa. Aquest taller es farà a la plaça de la Vila el dilluns,
dimarts i dimecres dies 4, 5 i 6 de setembre, de 6 a 8 del
vespre.

PREUS

ARTICLES DE FESTA MAJOR

samarretes adult/nen 8 €
banderola Sant Celoni/ Senys/ Negres 8 €
got festa major 1 €
mocador Senys/ Negres 3 €
portamòbil clauer Senys/ Negres 3 €

material reciclat de les banderoles
moneder 5 €
davantal 9 €
bandolera petita 12 €
bandolera gran 15 €

MENJARS

sopar popular (dilluns 11 - 9 vespre): 7 € + 1 € Ecofesta

arrossada (dimarts 12 - 2 migdia): 5 € + 1 € Ecofesta

CORREXUTXES I CORREXARRUPS

Correxarrups (dissabte 9 - 11 nit): 3 €
Inclou: adhesiu+ gotet + 5 xarrups

Correxutxes (dimarts 12 - 6 tarda): 3 €
Inclou: adhesiu + 1 bosseta de material + 1 bossa gran de xutxes
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Dissabte, 23 de setembre

6 tarda
SORTEIG Torna a l’escola de Sant Celoni
Comerç amb xocolata i xurros per als
assistents
organitza: Sant Celoni Comerç

 lloc: plaça de la Vila

Dissabte, 30 de setembre

5 tarda
Jornades europees del patrimoni,
EL CREIXEMENT DE SANT CELONI: SEGLES
XVI-XX

 Inici itinerari: parc de la Rectoria Vella

Diumenge, 1 d’octubre

2/4 de 10 matí
2a PASSEJADA PER LA TORDERA
sortirem de la xemeneia de Pàmies de la
Batllòria
organitza: Ajuntament de Sant Celoni i Consell de
Poble de la Batllòria

11 matí
Jornades europees del patrimoni,
EL CREIXEMENT DE SANT CELONI: SEGLES
XVI-XX

 Inici itinerari: parc de la Rectoria Vella

Recorregut dels Senys:

El Cardelús, c. Esteve Cardelús fins darrere la Biblioteca, pg. Lluís
Montané, c. Creu Roja: 1r xarrup,  c. Creu Roja, c. Pere IV, c. Esteve
Cardelús: 1a prova; pg. Lluís Montané, c. Creu Roja: 2n xarrup,
c. Creu Roja, c. Pere Ferrer, pg del Pertegàs: 2a prova; pg. Lluís
Montané, c. Creu Roja: 3r xarrup, c. Creu Roja, c. Pere IV, c. Esteve
Cardelús: 3a prova; pg. Lluís Montané, c. Creu Roja: 4t xarrup, c.
Creu Roja, c. Pere Ferrer, pg. del Pertegàs: 4a prova; pg. Lluís
Montané, c. Creu Roja: 5è xarrup c. Creu Roja, c. Pere IV, c. Esteve
Cardelús fins arribar al Cardelús.

Recorregut dels Negres:

El Cardelús, c. Esteve Cardelús fins darrere la Biblioteca, pg. Lluís
Montané, c. Creu Roja: 1r xarrup,  c. Creu Roja, c. Pere Ferrer, c.
Esteve Cardelús: 1a prova; pg. Lluís Montané, c. Creu Roja: 2n
xarrup, c. Creu Roja, c. Pere IV, pg del Pertegàs: 2a prova; pg.
Lluís Montané, c. Creu Roja: 3r xarrup, c. Creu Roja, c. Pere Ferrer,
c. Esteve Cardelús: 3a prova; pg. Lluís Montané, c. Creu Roja: 4t
xarrup, c. Creu Roja, c. Pere IV, pg. del Pertegàs: 4a prova; pg.
Lluís Montané, c. Creu Roja: 5è xarrup c. Creu Roja, c. Pere Ferrer,
c. Esteve Cardelús fins arribar al Cardelús.

L'ESTIRADA DE CORDA
Us recomanem que porteu guants i que no us deixeu el
mocador, sense el qual no podreu estirar la corda. Diumenge
dia 10 de setembre a les 7 de la tarda al passeig de la
Rectoria Vella, davant de la Biblioteca. Per tal que ningú
es faci mal, farem dues estirades de corda diferents, primer
els petits (fins a 10 anys) i després la resta de participants.
No s’hi val a fer trampes!! Us demanarem que els grans
no ajudeu els petits, i que els nens no participin a l’estirada
general.

LA RUCADA
És la cursa dels rucs de la Festa Major. Per participar-hi,
heu de formar equips de 2 persones, majors de 18 anys,
que competiran pels Senys o pels Negres. Les inscripcions
les farem el mateix dia. Abans de la Rucada, la mainada,
acompanyats dels pares, podrà fer voltes damunt dels rucs.
Dilluns dia 11 de setembre a la 1 del migdia, al Cardelús.

CORREXUTXES
La cercavila dels petits MontSENYS i MontNEGRES estarà
animada per Pep Callau.

Hi poden participar a partir dels 2 dies d'edat

Preu del tiquet: 3 €

inclou - l’adhesiu de Senys o Negres

- 1 bosseta de material: 1 bandereta
de plàstic, 1 globus i 1 matraca

- 1 bossa gran de xutxes
(en acabar les proves).

Venda de tiquets a la Paradeta de la plaça de la Vila a partir
del dia 4 de setembre

Per participar-hi heu de portar el mocador, verd o negre,
posat.

Per anar fent boca, aquestes seran les proves:

1a prova: A fer sarau
Senys i Negres competiran cantant i fent soroll amb la matraca
lloc: la Creu

2a prova: Omplir l’olla
Haureu de fer boles de paper de diari  i omplir al màxim el contenidor
de cada colla
lloc: pati de la Salle

3a prova: A fer botifarres
Haureu d’omplir amb globus una gran bossa transparent
lloc: pati de la Salle

4a prova: Engalanar la plaça
Haureu de penjar la banderola a una tira per enramar la plaça
lloc: plaça de la Vila 

Recorregut: la Creu, 1a prova, c. Major, c. Santa Tecla, pati de la
Salle, 2a i 3a prova, c. Major, pl. Comte del Montseny, c. Major, pl.
de l’Església, c. Major, pl. de la Vila,  4a prova i bossa de xutxes;

Dissabte, 16 de setembre

2/4 de 12 migdia
L’HORA DEL CONTE MUSICAL
En Ramon ens explica contes mentre l’Oriol
posa música a les seves paraules i entre tots
escoltarem, cantarem i sobretot gaudirem de
les històries i secrets que s’amaguen dins els
contes
Una sessió de contes molt especial adreçada
a infants de 2 a 4 anys.

 lloc: Biblioteca l’Escorxador

Diumenge, 17 de setembre

8 matí
VII TORNEIG TENNIS TAULA Festa Major
Inscripcions fins al dia 15 de setembre al
pavelló, telèfon 93 867 58 79, al preu de 5 €
Obsequi a tots els participants
organitza: CATT-Sant Celoni (Club Amics Tennis Taula)

 lloc: pavelló municipal d’esports

Dijous, 21 de setembre

8 vespre
PARLEM DE ... TERRITORI
Inauguració del 2n cicle de xerrades col·loqui
Visions celonines de la Tordera a càrrec de
Martí Boada
organitza: Grup municipal d’ICV

 lloc: Biblioteca l’Escorxador



Dissabte, 7  d’octubre
diumenge, 8 d’octubre

10 matí
IV FIRA DEL VEHICLE D’OCASIÓ
oberta fins a les 8 del vespre
organitza: Sant Celoni Comerç

 lloc: Esteve Cardelús, darrere de la Biblioteca

EXPOSICIONS
Tiramilles Gràfica 2005
Biblioteca de Sant Celoni l’Escorxador,
del 4 al 28 de setembre
Horari: dimecres i dissabte de 10 a 1 del migdia; de
dilluns a divendres de 2/4 de 4 a 2/4 de 9 del vespre

Concurs de cartells
Festa Major 2006
Treballs presentats a la 16a edició

Can Ramis, del 8 al 17 de setembre
Horari: dijous i divendres, de 5 a 8 del vespre; dissabte
i festius, de 2/4 de 12 a 2 del migdia i de 5 a 8 del
vespre. Dilluns 11, a la tarda, estarà tancada.

ALTRES
Dissabtes de música relaxant
Biblioteca de Sant Celoni l’Escorxador,
cada dissabte de 10 del matí a 1 del migdia

Lleteta (abans Asumac)
Grup de Suport a la Lactància
Biblioteca de Sant Celoni l’Escorxador,

cada dimecres de 2/4 de 5 a 6 de la tarda, a partir
del 27 de setembre

Taller de silenci i relaxació
Biblioteca de Sant Celoni l’Escorxador,
cada dimecres a partir de 7 de la tarda

25 anys de Colla de Geganters
Can Ramis, del 8 al 17 de setembre

Horari: dijous i divendres, de 5 a 8 del vespre;
dissabte i festius, de 2/4 de 12 a 2 del migdia i de
5 a 8 del vespre. Dilluns 11, a la tarda, estarà tancada.

Memòria d’un temps 1975-79
Fotografies de Pilar Aymerich
Exposició del Museu d’Història de Catalunya i
Obra Social Caixa Sabadell

Rectoria Vella, del 8 de setembre al 15 d’octubre
horari: dissabte i feiners de 5 a 8 del vespre,
diumenge i festius de 2/4 de 12 a 2 del migdia i de
5 a 8 del vespre. Dilluns tancat

EL CORREMONTS
PROVES PUNTUABLES DE SENYS I NEGRES

El Corremonts és la competició festiva entre MontSENYS
i MontNEGRES.

Les proves puntuables són:

- Correxarrups: 4 punts (un per prova)
- Estirada de corda infantil: 1 punt
- Estirada de corda general: 1 punt
- Rucada: 1 punt
- Correxutxes: 4 punts (un per prova)
- Senys i Negres pel món:1 punt
- La campanya: 1 punt

A Can Ramis hi haurà el marcador del Corremonts des d’on
podrem seguir la competició dia a dia. I a continuació t’adjuntem
un marcador perquè portis la puntuació des de casa.

 

 

 

 

 

 

És important que MontSENYS i MontNEGRES portem
sempre el mocador, que no ens el  traguem ni per dormir.

El dimarts dia 12 a les 8 del vespre, a la plaça de la Vila,
s’emetrà el veredicte final del Corremonts. Guanyaran els
SENYS? Guanyaran els NEGRES?

4
1

1

4

1

1

1

CORREXARRUPS
Una cercavila de proves dels MontSENYS contra els
MontNEGRES,  regada amb 5 xarrups. Per passar-t'ho bé
participa en un dels grups: gresca, festa i emoció garantida.

Podeu participar-hi a partir de 14 anys. Els xarrups per als
menors de 18 anys seran sense alcohol. Els més grans
poden triar.

Venda de tiquets a la Paradeta de la plaça de la Vila a
partir del dia 4 de setembre.

Preu: 3 €

inclou - l’adhesiu de Senys o Negres
- el gotet 
- 5 xarrups (alcohol o sense)

Per participar-hi heu de portar el mocador, verd o negre,
posat.

Per anar fent boca, aquestes seran les proves:

1a prova: Pesa’ls
S’han de recollir caramels i dipositar-los en una balança
lloc: c. Esteve Cardelús (darrera Biblioteca) 

2a prova: La més llarga
Haurem de lligar tires verdes o negres per fer-ne una de ben llarga
lloc: pg. del Pertegàs

3a prova: Ben plens
Haurem d’inflar globus verds i negres i omplir uns recipients
lloc: c. Esteve Cardelús 

4a prova: Fes-la córrer
Haurem de canalitzar aigua per una llarga tira de plàstic fins omplir
un recipient
lloc: pg. del Pertegàs

correxarrups

estirada de corda infantil

estirada de corda general

rucada

correxutxes

Senys i Negres pel món

la campanya

CORREMONTS Punts Negres Senys

total
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LA PARADETA
La Paradeta és el punt d'informació on podeu trobar els
programes i materials que hem fet per a la Festa Major:
samarretes, banderes, gots, portamòbils...

A la Paradeta també venem els tiquets del sopar popular,
de l'arrossada, del Correxarrups i del Correxutxes.

ubicació: Can Ramis, plaça de la Vila

horari: del 4 al 8 de setembre,
de 6 a 8 de la tarda

dissabte i diumenge, dies 9 i 10 de setembre,
matí d’11 a 1 i tarda de 6 a 9.

Dilluns i dimarts, dies 11 i 12 de setembre,
de 5 a 6 de la tarda

VESTEIX-TE
DE FESTA MAJOR
Anima't i vesteix-te de festa. Hem confeccionat
samarretes de la Festa Major. N’hi ha de verdes i negres
i són una passada de guapes!

Samarretes (infantils i adults): 8 €

Que tothom s'adoni que és Festa Major. Porta la festa
a casa guarnint el balcó amb la banderola de la Festa
Major.

Banderola: 8 €

I, sobretot, recorda't de portar sempre el mocador dels
MontSENYS o dels MontNEGRES. No te'l treguis ni per
ficar-te al llit.

Mocador de Senys o Negres: 3 €

Com els darrers anys també trobaràs el portamòbil
clauer.

Portamòbil clauer: 3 €

Tots aquests productes, els podràs trobar a la Paradeta
a Can Ramis, plaça de la Vila.

Com l’any passat també trobaràs una sèrie de material
fet amb les banderoles reciclades de la Festa Major

Moneder   5 €

Davantal   9 €

Bandolera petita 12 €

Bandolera gran 15 €

CORREFOC
IMPORTANT!

RECOMANEM

Als participants:

- porteu  roba de cotó, màniga llarga i pantalons
llargs.

- porteu barret al cap amb un mocador que cobreixi
el clatell.

- no demaneu aigua als veïns.

Als veïns, comerços i espectadors:

- protegiu els aparadors i tendals.

- no aparqueu als carrers per on passarà el correfoc.

- no tireu aigua als participants.

DE CARA A BARRACA
Les barraques són les parades que podreu trobar al Cardelús
amb servei de bar.

Les entitats que muntaran barraca són:

- AMPA la Tordera
- Casal Independentista Quico Sabaté
- Club Billar la Bolera
- Club de Rol Alastor
- Club Patí Sant Celoni, hoquei
- Club Patí Sant Celoni, patinatge
- Colla Bastonera del Casal Quico Sabaté
- Colla de Diables
- Joventut Nacionalista de Catalunya

La CUP (Candidatura d’Unitat Popular) serà l’entitat que
com els darrers anys s’encarregarà de la barraca on es
compren els gots.

Horari: de les 8 del vespre a les 5 de la matinada
Ubicació: el Cardelús

ECOFESTA
CONTINUEM FENT POSSIBLE L’ECOFESTA!!

- Al sopar popular i a l’arrossada utilitzarem plats i gots
retornables. El cost d’ambdues peces és d’1 € (0,5 € del
plat i 0,5 € del got) que abonarem amb el tiquet i que
ens retornaran quan les tornem.

- A les barraques del Cardelús continuarem servint les
begudes amb got retornable. El cost del got és d’1€ que
ens abonaran quan el retornem.

També utilitzarem coberts biocompostables que recollirem
selectivament amb la fracció orgànica. La resta de materials
emprats també caldrà separar-los adequadament segons
la fracció corresponent.

Entre tots  aconseguirem reduir la quantitat de residus
generats i que una part molt important els portem a
reciclar en lloc de llençar-los a l’abocador. Els ciutadans
i ciutadanes de Sant Celoni reduïm, reutilitzem i reciclem.
Pel medi ambient, fem ECOFESTA!

EL CARDELÚS
El Cardelús serà l’espai, com l’any passat, on hi haurà
xerinola durant els dies de Festa Major: concerts, activitats
culturals, barraques d'entitats i bars...

Ubicació: c. Esteve Cardelús, entre av. Catalunya i el
c. Aneto, i zones annexes al pavelló municipal d’esports.



LA PARADETA
La Paradeta és el punt d'informació on podeu trobar els
programes i materials que hem fet per a la Festa Major:
samarretes, banderes, gots, portamòbils...

A la Paradeta també venem els tiquets del sopar popular,
de l'arrossada, del Correxarrups i del Correxutxes.

ubicació: Can Ramis, plaça de la Vila

horari: del 4 al 8 de setembre,
de 6 a 8 de la tarda

dissabte i diumenge, dies 9 i 10 de setembre,
matí d’11 a 1 i tarda de 6 a 9.

Dilluns i dimarts, dies 11 i 12 de setembre,
de 5 a 6 de la tarda

VESTEIX-TE
DE FESTA MAJOR
Anima't i vesteix-te de festa. Hem confeccionat
samarretes de la Festa Major. N’hi ha de verdes i negres
i són una passada de guapes!

Samarretes (infantils i adults): 8 €

Que tothom s'adoni que és Festa Major. Porta la festa
a casa guarnint el balcó amb la banderola de la Festa
Major.

Banderola: 8 €

I, sobretot, recorda't de portar sempre el mocador dels
MontSENYS o dels MontNEGRES. No te'l treguis ni per
ficar-te al llit.

Mocador de Senys o Negres: 3 €

Com els darrers anys també trobaràs el portamòbil
clauer.

Portamòbil clauer: 3 €

Tots aquests productes, els podràs trobar a la Paradeta
a Can Ramis, plaça de la Vila.

Com l’any passat també trobaràs una sèrie de material
fet amb les banderoles reciclades de la Festa Major

Moneder   5 €

Davantal   9 €

Bandolera petita 12 €

Bandolera gran 15 €

CORREFOC
IMPORTANT!

RECOMANEM

Als participants:

- porteu  roba de cotó, màniga llarga i pantalons
llargs.

- porteu barret al cap amb un mocador que cobreixi
el clatell.

- no demaneu aigua als veïns.

Als veïns, comerços i espectadors:

- protegiu els aparadors i tendals.

- no aparqueu als carrers per on passarà el correfoc.

- no tireu aigua als participants.

DE CARA A BARRACA
Les barraques són les parades que podreu trobar al Cardelús
amb servei de bar.

Les entitats que muntaran barraca són:

- AMPA la Tordera
- Casal Independentista Quico Sabaté
- Club Billar la Bolera
- Club de Rol Alastor
- Club Patí Sant Celoni, hoquei
- Club Patí Sant Celoni, patinatge
- Colla Bastonera del Casal Quico Sabaté
- Colla de Diables
- Joventut Nacionalista de Catalunya

La CUP (Candidatura d’Unitat Popular) serà l’entitat que
com els darrers anys s’encarregarà de la barraca on es
compren els gots.

Horari: de les 8 del vespre a les 5 de la matinada
Ubicació: el Cardelús

ECOFESTA
CONTINUEM FENT POSSIBLE L’ECOFESTA!!

- Al sopar popular i a l’arrossada utilitzarem plats i gots
retornables. El cost d’ambdues peces és d’1 € (0,5 € del
plat i 0,5 € del got) que abonarem amb el tiquet i que
ens retornaran quan les tornem.

- A les barraques del Cardelús continuarem servint les
begudes amb got retornable. El cost del got és d’1€ que
ens abonaran quan el retornem.

També utilitzarem coberts biocompostables que recollirem
selectivament amb la fracció orgànica. La resta de materials
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culturals, barraques d'entitats i bars...

Ubicació: c. Esteve Cardelús, entre av. Catalunya i el
c. Aneto, i zones annexes al pavelló municipal d’esports.



Dissabte, 7  d’octubre
diumenge, 8 d’octubre

10 matí
IV FIRA DEL VEHICLE D’OCASIÓ
oberta fins a les 8 del vespre
organitza: Sant Celoni Comerç

 lloc: Esteve Cardelús, darrere de la Biblioteca

EXPOSICIONS
Tiramilles Gràfica 2005
Biblioteca de Sant Celoni l’Escorxador,
del 4 al 28 de setembre
Horari: dimecres i dissabte de 10 a 1 del migdia; de
dilluns a divendres de 2/4 de 4 a 2/4 de 9 del vespre

Concurs de cartells
Festa Major 2006
Treballs presentats a la 16a edició

Can Ramis, del 8 al 17 de setembre
Horari: dijous i divendres, de 5 a 8 del vespre; dissabte
i festius, de 2/4 de 12 a 2 del migdia i de 5 a 8 del
vespre. Dilluns 11, a la tarda, estarà tancada.

ALTRES
Dissabtes de música relaxant
Biblioteca de Sant Celoni l’Escorxador,
cada dissabte de 10 del matí a 1 del migdia

Lleteta (abans Asumac)
Grup de Suport a la Lactància
Biblioteca de Sant Celoni l’Escorxador,

cada dimecres de 2/4 de 5 a 6 de la tarda, a partir
del 27 de setembre

Taller de silenci i relaxació
Biblioteca de Sant Celoni l’Escorxador,
cada dimecres a partir de 7 de la tarda

25 anys de Colla de Geganters
Can Ramis, del 8 al 17 de setembre

Horari: dijous i divendres, de 5 a 8 del vespre;
dissabte i festius, de 2/4 de 12 a 2 del migdia i de
5 a 8 del vespre. Dilluns 11, a la tarda, estarà tancada.

Memòria d’un temps 1975-79
Fotografies de Pilar Aymerich
Exposició del Museu d’Història de Catalunya i
Obra Social Caixa Sabadell

Rectoria Vella, del 8 de setembre al 15 d’octubre
horari: dissabte i feiners de 5 a 8 del vespre,
diumenge i festius de 2/4 de 12 a 2 del migdia i de
5 a 8 del vespre. Dilluns tancat

EL CORREMONTS
PROVES PUNTUABLES DE SENYS I NEGRES

El Corremonts és la competició festiva entre MontSENYS
i MontNEGRES.

Les proves puntuables són:

- Correxarrups: 4 punts (un per prova)
- Estirada de corda infantil: 1 punt
- Estirada de corda general: 1 punt
- Rucada: 1 punt
- Correxutxes: 4 punts (un per prova)
- Senys i Negres pel món:1 punt
- La campanya: 1 punt

A Can Ramis hi haurà el marcador del Corremonts des d’on
podrem seguir la competició dia a dia. I a continuació t’adjuntem
un marcador perquè portis la puntuació des de casa.

 

 

 

 

 

 

És important que MontSENYS i MontNEGRES portem
sempre el mocador, que no ens el  traguem ni per dormir.

El dimarts dia 12 a les 8 del vespre, a la plaça de la Vila,
s’emetrà el veredicte final del Corremonts. Guanyaran els
SENYS? Guanyaran els NEGRES?

4
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1

4

1

1
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CORREXARRUPS
Una cercavila de proves dels MontSENYS contra els
MontNEGRES,  regada amb 5 xarrups. Per passar-t'ho bé
participa en un dels grups: gresca, festa i emoció garantida.

Podeu participar-hi a partir de 14 anys. Els xarrups per als
menors de 18 anys seran sense alcohol. Els més grans
poden triar.

Venda de tiquets a la Paradeta de la plaça de la Vila a
partir del dia 4 de setembre.

Preu: 3 €

inclou - l’adhesiu de Senys o Negres
- el gotet 
- 5 xarrups (alcohol o sense)

Per participar-hi heu de portar el mocador, verd o negre,
posat.

Per anar fent boca, aquestes seran les proves:

1a prova: Pesa’ls
S’han de recollir caramels i dipositar-los en una balança
lloc: c. Esteve Cardelús (darrera Biblioteca) 

2a prova: La més llarga
Haurem de lligar tires verdes o negres per fer-ne una de ben llarga
lloc: pg. del Pertegàs

3a prova: Ben plens
Haurem d’inflar globus verds i negres i omplir uns recipients
lloc: c. Esteve Cardelús 

4a prova: Fes-la córrer
Haurem de canalitzar aigua per una llarga tira de plàstic fins omplir
un recipient
lloc: pg. del Pertegàs
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Dissabte, 23 de setembre

6 tarda
SORTEIG Torna a l’escola de Sant Celoni
Comerç amb xocolata i xurros per als
assistents
organitza: Sant Celoni Comerç

 lloc: plaça de la Vila

Dissabte, 30 de setembre

5 tarda
Jornades europees del patrimoni,
EL CREIXEMENT DE SANT CELONI: SEGLES
XVI-XX

 Inici itinerari: parc de la Rectoria Vella

Diumenge, 1 d’octubre

2/4 de 10 matí
2a PASSEJADA PER LA TORDERA
sortirem de la xemeneia de Pàmies de la
Batllòria
organitza: Ajuntament de Sant Celoni i Consell de
Poble de la Batllòria

11 matí
Jornades europees del patrimoni,
EL CREIXEMENT DE SANT CELONI: SEGLES
XVI-XX

 Inici itinerari: parc de la Rectoria Vella

Recorregut dels Senys:

El Cardelús, c. Esteve Cardelús fins darrere la Biblioteca, pg. Lluís
Montané, c. Creu Roja: 1r xarrup,  c. Creu Roja, c. Pere IV, c. Esteve
Cardelús: 1a prova; pg. Lluís Montané, c. Creu Roja: 2n xarrup,
c. Creu Roja, c. Pere Ferrer, pg del Pertegàs: 2a prova; pg. Lluís
Montané, c. Creu Roja: 3r xarrup, c. Creu Roja, c. Pere IV, c. Esteve
Cardelús: 3a prova; pg. Lluís Montané, c. Creu Roja: 4t xarrup, c.
Creu Roja, c. Pere Ferrer, pg. del Pertegàs: 4a prova; pg. Lluís
Montané, c. Creu Roja: 5è xarrup c. Creu Roja, c. Pere IV, c. Esteve
Cardelús fins arribar al Cardelús.

Recorregut dels Negres:

El Cardelús, c. Esteve Cardelús fins darrere la Biblioteca, pg. Lluís
Montané, c. Creu Roja: 1r xarrup,  c. Creu Roja, c. Pere Ferrer, c.
Esteve Cardelús: 1a prova; pg. Lluís Montané, c. Creu Roja: 2n
xarrup, c. Creu Roja, c. Pere IV, pg del Pertegàs: 2a prova; pg.
Lluís Montané, c. Creu Roja: 3r xarrup, c. Creu Roja, c. Pere Ferrer,
c. Esteve Cardelús: 3a prova; pg. Lluís Montané, c. Creu Roja: 4t
xarrup, c. Creu Roja, c. Pere IV, pg. del Pertegàs: 4a prova; pg.
Lluís Montané, c. Creu Roja: 5è xarrup c. Creu Roja, c. Pere Ferrer,
c. Esteve Cardelús fins arribar al Cardelús.

L'ESTIRADA DE CORDA
Us recomanem que porteu guants i que no us deixeu el
mocador, sense el qual no podreu estirar la corda. Diumenge
dia 10 de setembre a les 7 de la tarda al passeig de la
Rectoria Vella, davant de la Biblioteca. Per tal que ningú
es faci mal, farem dues estirades de corda diferents, primer
els petits (fins a 10 anys) i després la resta de participants.
No s’hi val a fer trampes!! Us demanarem que els grans
no ajudeu els petits, i que els nens no participin a l’estirada
general.

LA RUCADA
És la cursa dels rucs de la Festa Major. Per participar-hi,
heu de formar equips de 2 persones, majors de 18 anys,
que competiran pels Senys o pels Negres. Les inscripcions
les farem el mateix dia. Abans de la Rucada, la mainada,
acompanyats dels pares, podrà fer voltes damunt dels rucs.
Dilluns dia 11 de setembre a la 1 del migdia, al Cardelús.

CORREXUTXES
La cercavila dels petits MontSENYS i MontNEGRES estarà
animada per Pep Callau.

Hi poden participar a partir dels 2 dies d'edat

Preu del tiquet: 3 €

inclou - l’adhesiu de Senys o Negres

- 1 bosseta de material: 1 bandereta
de plàstic, 1 globus i 1 matraca

- 1 bossa gran de xutxes
(en acabar les proves).

Venda de tiquets a la Paradeta de la plaça de la Vila a partir
del dia 4 de setembre

Per participar-hi heu de portar el mocador, verd o negre,
posat.

Per anar fent boca, aquestes seran les proves:

1a prova: A fer sarau
Senys i Negres competiran cantant i fent soroll amb la matraca
lloc: la Creu

2a prova: Omplir l’olla
Haureu de fer boles de paper de diari  i omplir al màxim el contenidor
de cada colla
lloc: pati de la Salle

3a prova: A fer botifarres
Haureu d’omplir amb globus una gran bossa transparent
lloc: pati de la Salle

4a prova: Engalanar la plaça
Haureu de penjar la banderola a una tira per enramar la plaça
lloc: plaça de la Vila 

Recorregut: la Creu, 1a prova, c. Major, c. Santa Tecla, pati de la
Salle, 2a i 3a prova, c. Major, pl. Comte del Montseny, c. Major, pl.
de l’Església, c. Major, pl. de la Vila,  4a prova i bossa de xutxes;

Dissabte, 16 de setembre

2/4 de 12 migdia
L’HORA DEL CONTE MUSICAL
En Ramon ens explica contes mentre l’Oriol
posa música a les seves paraules i entre tots
escoltarem, cantarem i sobretot gaudirem de
les històries i secrets que s’amaguen dins els
contes
Una sessió de contes molt especial adreçada
a infants de 2 a 4 anys.

 lloc: Biblioteca l’Escorxador

Diumenge, 17 de setembre

8 matí
VII TORNEIG TENNIS TAULA Festa Major
Inscripcions fins al dia 15 de setembre al
pavelló, telèfon 93 867 58 79, al preu de 5 €
Obsequi a tots els participants
organitza: CATT-Sant Celoni (Club Amics Tennis Taula)

 lloc: pavelló municipal d’esports

Dijous, 21 de setembre

8 vespre
PARLEM DE ... TERRITORI
Inauguració del 2n cicle de xerrades col·loqui
Visions celonines de la Tordera a càrrec de
Martí Boada
organitza: Grup municipal d’ICV



3 tarda
BALL DE TARDA, amb Gallart

 lloc: parc de la Rectoria Vella

6 tarda
CORREXUTXES de MontSENYS i
MontNEGRES,
amb l'animador Pep Callau 

organitza: comissió del Correxutxes

 sortida: la Creu. Proves puntuables del Corremonts
 recorregut: c. Major, c. Santa Tecla, c. Major, pl.

Comte del Montseny, c. Major, pl. de l’Església,  c.
Major, pl. de la Vila.

6 tarda
CONCERT DE FESTA MAJOR, amb
l'orquestra Selvatana i seguidament BALL
DE FI DE FESTA

 lloc: Teatre Municipal Ateneu

8 del vespre
VEREDICTE DELCORREMONTS

 lloc: plaça de la Vila

10 nit
ESPECTACLE DE FOC
a càrrec de la Colla de Diables

 lloc: el Cardelús
 

AGENDA

Dijous, 14 de setembre
2/4 de 9 vespre
Celebració dels 25 ANYS DE LA UNIÓ DE
BOTIGUERS I COMERCIANTS DE SANT CELONI

 lloc: jardins de la Rectoria Vella

Divendres, 15 de setembre
7 de la tarda
Acte de lliurament dels llibres guanyadors
en el IV Premi Sant Celoni de les Lletres, amb
l’actuació d’ENRIQUE TELLERIA

 lloc: Biblioteca l’Escorxador

2/4 de 9 vespre
NIT DE LLETRES
tertúlia literària al voltant del llibre La por
del porter davant el penalty, de Peter Hanke,
conduïda per Jesús Pacheco.

 lloc: Hotel Suís

SENYS I NEGRES PEL MÓN
Concurs fotogràfic:

Si aneu de viatge o sortiu a fer un volt, agafeu la càmera
fotogràfica i el mocador de Senys o Negres i...a fer fotos!!
A veure quin grup porta la fotografia més original!! Us
imagineu l’estàtua de la Llibertat amb un mocador dels
Senys? I un grup de tuaregs amb camells i els mocadors
dels Negres?

És important que a la fotografia surti el mocador de Senys
o Negres. Un cop rebudes, mirades i remirades el jurat del
Corremonts donarà el punt de la prova a un dels dos
grups, valorant, no només la quantitat, sinó també
l’originalitat de les fotografies.

Només es poden presentar 5 fotografies com a màxim per
família i viatge.

Les fotografies (fotocòpies làser o impressions digitals) han
de ser mida A-4 o A-5, i heu d’entregar-les a la Paradeta
de la Festa Major de Can Ramis, del 4 a l’11 de setembre.

Veniu a veure-les!! Hi seran totes exposades!!

LA CAMPANYA DELS SENYS I NEGRES
El jurat del Corremonts donarà un punt al grup (Senys o
Negres) que organitzi la millor campanya de propaganda
i engalonament, a veure amb què ens sorpreneu!!
Valorarem l’originalitat i la participació.

Aquest any  hi haurà un taller on podreu disposar de
material per tal d’engalanar el vostre carrer o la vostra
casa. Aquest taller es farà a la plaça de la Vila el dilluns,
dimarts i dimecres dies 4, 5 i 6 de setembre, de 6 a 8 del
vespre.

PREUS

ARTICLES DE FESTA MAJOR

samarretes adult/nen 8 €
banderola Sant Celoni/ Senys/ Negres 8 €
got festa major 1 €
mocador Senys/ Negres 3 €
portamòbil clauer Senys/ Negres 3 €

material reciclat de les banderoles
moneder 5 €
davantal 9 €
bandolera petita 12 €
bandolera gran 15 €

MENJARS

sopar popular (dilluns 11 - 9 vespre): 7 € + 1 € Ecofesta

arrossada (dimarts 12 - 2 migdia): 5 € + 1 € Ecofesta

CORREXUTXES I CORREXARRUPS

Correxarrups (dissabte 9 - 11 nit): 3 €
Inclou: adhesiu+ gotet + 5 xarrups

Correxutxes (dimarts 12 - 6 tarda): 3 €
Inclou: adhesiu + 1 bosseta de material + 1 bossa gran de xutxes
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Portada: Marta Santamaria Gurri
(guanyadora del 16è concurs del cartell i de la portada del programa de la Festa Major)

  Apunta’t a les mogudes de Sant Celoni.
Aixeca el cul del sofà i surt al carrer.
I deixa sonar la música, deixa que soni!
Que per damunt de tot cal passar-s’ho bé.

Trenca la monotonia i l’avorriment;
escalfa el motor tot l’any i posa’t la pila
només et cal estar al corrent
de tot el que es cou en aquesta vila.
I amb la teva gent... ESPAVILA!

Belluga’t i segueix la gresca
vine al Dijous a la fresca.

A l’Olivera o A l’Ateneu
aparca el cotxe i vine a peu.

Participa activament,
apropa’t a l’Ajuntament.

I si de ballar en tens ganes
a la plaça, a les Gitanes.

El que menys importa o el que importa menys
és ser dels Negres o dels Senys.

Fes poble, pren decisions
exposa les teves raons.

Aixeca el vol, surt del teu niu
passa-t’ho bomba tot l’estiu.

Que per la Festa Major... AZÚCAR?
NO!... BARRAQUESSSSSSSSSSSS!

Apunta’t a les mogudes de Sant Celoni.
Desperta aquest cuc inquiet que portes dins.
I deixa sonar la música, deixa que soni!
Contagia la màgia als teus veïns.

Decanta la rutina i menja’t l’estrès.
Segueix la programació i posa’t al dia,
que si et deslliures de tot aquest pes,
veuràs com en un moment la vida et canvia.
I és per això que… ESPAVILA!

Si vols passar-t’ho millor,
vine de revetlla al pavelló.

Vés a la fira, surt a fer el toc,
crema’t amb el correfoc.

Disfressa’t i dóna voltes
a la rua de Carnestoltes.

Digues el que vols per a la teva vila,
vine, actua i espavila.

Salta, balla, pica de mans,
vés darrere dels gegants.

Sardanes, llibres i roses
concerts, poesia i altres coses.

Gaudeix de la festa d’aquí,
viu la festa de Sant Martí.

i per Nadal i Reis... AZÚCAR?
NO!... CARROSSESSSSSSSSSSSSSSSSSSSS!

Lletra i música: Sandra March

Si la vols escoltar connecta’t a www.santceloni.org
Si la vols en CD la trobaràs a la Paradeta al preu de 2 €

A partir del 4 de setembre

Belluga’t, participa i mou-te a ritme

de salsa amb ESPAVILA...



Aquesta Festa Major d’Estiu promet ser d’allò més estimulant. Els qui l’han preparada
hi han posat il·lusió i entusiasme renovats, que ens la faran encara més viva i
participativa. L’esperit de Senys i de Negres torna amb l’empenta i l’alegria que
s’ha posat de manifest els darrers anys, esdevenint el veritable fil conductor de la
festa. La Colla de Geganters l’amanirà amb un ampli programa d’activitats que fa
evident l’energia dels 25 anys de Colla que enguany celebrem. Tot plegat un bon
premi per a tothom, per la feina feta durant l’any. A l’Ajuntament també se’ns
encomana aquesta vitalitat i ens fa goig rebre la Festa com un recés de la tasca de
Govern que, en aquesta legislatura, resulta tant intensa com satisfactòria. Hem sembrat
i collit molt: Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes; Centre Municipal
d’Expressió-Escola de Música l’Ateneu; Pistes Municipals de Petanca a les Torres, i
urbanisme comercial de qualitat (plaça de la Vila, carrers de Torras i Bages, Anselm
Clavé, Major...)... I la collita anirà fent-se gran en forma de noves millores per a Sant
Celoni que van en camí de ser realitat: nou túnel d’accés a la porta de Ponent (Doctor
Trueta); nou pavelló poliesportiu al Sot de les Granotes; nova escola bressol (amb 122
places) al Parc de la Rectoria Vella; segona fase del Camp Municipal d’Esports; renovació
de l’IES Baix Montseny; aparcament subterrani a la plaça del Comte del Montseny,
skate en el parc del Pertegàs... tot plegat ens converteix en el  punt de referència “la
capital” del Baix Montseny, i és que Sant Celoni és un poble en transformació positiva,
amb els avantatges d’una vila que té equilibri demogràfic, cohesió social i serveis de
qualitat. Enguany, començarem el curs amb una nova escola pública d’educació infantil
i primària a l’edifici Puigdollers. Ens n’alegrem especialment perquè el municipi creix
per la base i perquè les famílies dels infants, tindran noves alternatives públiques
d’escolarització.

Com sempre us trasllado un missatge d’engrescament de part de tots  els membres
de la corporació, alhora que apel·lem a la sàvia combinació de respecte i disbauxa
per assolir una Festa Major d’allò més feliç per a tothom.

Gaudim-la tots plegats!!Fe
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Joan Castaño i Augé
Alcalde

Ha organitzat aquesta Festa Major:

amb la col·laboració de:

Agrupació Sardanista Baix Montseny
Agrupament Erol
Assemblea Local Creu Roja
Associació de Gent Gran de l'Esplai
Casal Independentista Quico Sabaté
Club Amics Tennis Taula
Club Bàsquet Sant Celoni
Club Billar la Bolera de Sant Celoni
Club Ciclista Sant Celoni
Club de Rol Alastor
Club Minibòlids Sant Celoni
Club Patí Sant Celoni, Hoquei
Club Patí Sant Celoni, Patinatge
Club Petanca les Borrelles
Club Petanca Sant Celoni
Colla de Diables de Sant Celoni
Colla del Ferro del Ball de Gitanes
Colla de Geganters de Sant Celoni
Comissió de Sant Antoni Abat
CUP (Candidatura d’Unitat Popular)
Grup de Puntaires Montserrat Domènech
Joventut Nacionalista de Catalunya
Oficina de Català de Sant Celoni
Parròquia de Sant Martí de Sant Celoni
Passaltpas danses del món
Sant Celoni Comerç
Societat Ateneu
Xarxa Sant Celoni
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