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Benvolguts, benvolgudes,
La Festa Major d’estiu arriba aquest any amb més força que mai!
Els Senys i els Negres estan escalfant motors davant l’imminent inici del
Corremonts, preparant-se per guanyar cada una de les competicions previstes
durant aquests dies: donació de sang, correxarrups, correxutxes, sardana,
cursa d’ermites, rucada, estirada de corda, etc.

És així com els dos grups, Senys i Negres, promouen tot un seguit d’activitats
que enriquiran encara més la Festa i que, ben segur, compliran l’objectiu
proposat: implicar a entitats i a la ciutadania en general.

Aquest és precisament un dels punts forts de la nostra Festa Major, la implicació, l’esforç i la dedicació
de més de 30 entitats i diverses empreses de la vila, grans i petites, sense les quals aquesta Festa no
seria possible. Per això, des d’aquí, us vull transmetre a tots i totes vosaltres el meu agraïment.

El pregó de la Festa Major vindrà a càrrec de la Colla de Geganters i Grallers, amb qui podrem celebrar
el seu 30è aniversari, donant inici a un conjunt d’actes i activitats per a tots els gustos i edats. Així,
els infants podran gaudir cada dia amb activitats, com ara el mercat de l’intercanvi del joc i del llibre,
els jocs del món, la festa de confetti, el parc infantil, bicicletes o la festa de l’escuma. Ampliem, a
més, l’oferta lúdica per als joves, amb la Medievàlia, les classes d’iniciació, exhibició i competició de
dirt jump, el concurs de grafits, el flash move o els concerts a l’espai Barraques.

I, sobretot, la Festa, que aquest any recupera la seva centralitat a la plaça Comte del Montseny.

Senys, Negres: molta sort a tots i totes en les proves d’aquest any. I no ho oblideu: ens trobem dilluns,
expectants, a la plaça de la Vila, on s’anunciarà el veredicte del Corremonts i gaudirem amb el passi
de fotografies i el flash move.

I, com no podia ser d’una altra manera, acabarem amb el ball de Fi de Festa que, aquest any tindrà
lloc al centre de la vila, davant de l’Ajuntament.

Celonins i celonines, ja veieu que la nostra Festa Major és viva i plena d’il·lusió. Participem-hi! Visquem-
la amb joia! Gaudim-ne! Convidem amics i amigues d’altres poblacions a visitar-nos perquè coneguin
la nostra Festa Major!

Joan Castaño Augé
-alcalde-

Setembre de 2011



DE LA COLLA DE GEGANTERS
I GRALLERS DE SANT CELONI

30 ANYS



És una satisfacció molt gran veure el que ha assolit
la Colla de Geganters i Grallers de Sant Celoni
durant aquests anys, i tot gràcies a l’esforç, treball,
dedicació i, el que és més important, il·lusió de
tanta i tanta gent de Sant Celoni que sempre ha
confiat i col·laborat amb la Colla en tots els projectes
que ha planificat.

Hem estat un col·lectiu molt atrevit, ja que mai ens
ha tremolat el pols a l’hora de tirar endavant
qualsevol tipus d’activitat; molts pobles de Catalunya
encara recorden Sant Celoni com a Ciutat Gegantera
de 1989, clau perquè ara puguem recollir el que
en el seu moment es va semblar.

Hem ensenyat que amb els gegants es poden fer
moltes activitats, tant per a petits com per a grans;
sempre hem col·laborat en les mogudes populars
i hem estat capaços de barrejar la cultura, l’esport
i l’esbarjo portant en Martí i la Maria del Puig a
llocs tan emblemàtics com Montserrat o bé fer el
Camí de Santiago, entre  un munt d’activitats, i tot
amb la finalitat de fer gaudir a la gent amb el que
fem, mirant d’encomanar l’alegria que moltes
vegades necessitem.

Aquest any, hem visitat a totes les escoles del
municipi i hem ensenyat als nens i nenes de Sant
Celoni qui són els nostres gegants i el que
representen. ARA JA PODEM DIR: Sant Celoni és
un Poble de Gegants. L’entusiasme vist a les cares
de la mainada és el reflex de tota la feina que s’ha
fet; s’ha aconseguit que cada escola tingui gegants
i s’ha assolit gràcies al treball de molta gent.

Durant aquesta Festa Major, igual que hem fet
sempre, estarem al vostre costat per organitzar les
activitats que tenim programades, amb la intenció
que tots junts les puguem gaudir mantenint  aquests
valors d’unitat tant per la gent que sortirà al carrer
com pels que, per diferents motius, no podran ser-
hi i que nosaltres anirem a visitar.

Per acabar, un agraïment a tota la gent que ha
passat durant aquests 30 anys per la Colla i a totes
les persones anònimes, entitats, institucions,
comerços, indústries, per haver estat sempre al
nostre costat i haver confiat amb nosaltres, i un
record molt especial a tots els membres de la Colla
que en el seu moment varen col·laborar amb
nosaltres i que ara malauradament no tenim al
nostre costat.

GRÀCIES SANT CELONI

Jordi Deumal
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AGENDA
del 26 d’agost al 7 de setembre



puntuable
corremonts
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Divendres,

26 d’agost
5 a 9 del vespre
DÓNA SANG PER A LA FESTA
Organitza: Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental,
amb la col·laboració de Creu Roja

Lloc: Can Ramis

Dissabte,

27 d’agost
Matí de 10 a 2 i tarda de 5 a 9
DÓNA SANG PER A LA FESTA
Organitza: Associació de Donants de Sang
del Vallès Oriental amb la col·laboració de  Creu Roja

Lloc: Can Ramis

Diumenge,

28 d’agost
9 matí
XXXI 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
XXXI TORNEIG FESTA MAJOR DE PETANCA
finals
Organitza: Club Petanca Sant Celoni

Lloc: pistes del club al bar els Oms

7 tarda
II TORNEIG DE FUTBOL DEL BAIX MONTSENY
Final en format 3 x 1
Organitza: Club Esportiu Sant Celoni

Lloc: Camp Municipal d’Esports

Dissabte,

3 de setembre
2/4 de 4 tarda
I OPEN FESTA MAJOR 2011 DE BILLAR
Obert a tothom
Per a més informació a les instal·lacions del Club
Organitza: Club Billar Sant Celoni

Lloc: c. Veneçuela, s/n (Centre de Dia Indaleci Losilla)

6 tarda
MEDIEVÀLIA
Proves puntuables per al Corremonts per a joves de 12 a 16
anys, es faran simultàniament en els dos llocs de les proves. Les
inscripcions es faran el mateix dia abans de començar.

Normativa pàg. 25

Tir amb arc
Lloc: pl. Sant Ponç

Torneig medieval entre senys i negres
Lloc: pl. de la Vila

Organitza: Comissió Jove

6 tarda
PARTIT DE FUTBOL
Entre els equips de la PB La Roca i Publieco-UD Pitres
Organitza: Publieco-UD Pitres

Lloc: Camp Municipal d’Esports

puntuable
corremonts

puntuable
corremonts
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Diumenge,

4 de setembre
8 matí
12a PUJADA AL TURÓ DE L’HOME en bicicleta
Organitza: Club Ciclista Sant Celoni

Sortida: Pavelló Municipal d’Esports

2/4 de 10 matí
I OPEN FESTA MAJOR 2011 DE BILLAR
Obert a tothom
Organitza: Club Billar Sant Celoni

Lloc: c. Veneçuela,  s/n (Centre de Dia Indaleci Losilla)

10 matí
GIMCANA INFANTIL en bicicleta
Organitza: Club Ciclista Sant Celoni i Associació Veïns Residencial
Esports

Lloc: pàrquing del Pavelló Municipal d’Esports

11 matí
PLANTADA DE GEGANTS
Els gegants de Sant Celoni i els de totes les escoles
Organitza: Colla de Geganters de Sant Celoni

Lloc: pl. de la Vila

1/4 de 12 migdia
PASSEJADA DE GEGANTS I CAPGROSSOS
Visita a la residència sociosanitària Verge del Puig i tot seguit
pujarem fins al Turó de la Mare de Déu.
Organitza: Colla de Geganters

Sortida: pl. de la Vila

2/4 de 2 migdia
ENTREGA DE TROFEUS
I OPEN FESTA MAJOR 2011 DE BILLAR
Organitza: Club Billar Sant Celoni

Lloc: c. Veneçuela,  s/n (Centre de Dia Indaleci Losilla)

Dimecres,

7 de setembre
7 tarda
TALLERS PER A PETITS I GRANS
Local portes obertes
Porta una samarreta i pinta-la!
Prova els gegants i els capgrossos
I moltes coses més.
Organitza: Colla de Geganters de Sant Celoni

Lloc: c. Sant Pere

7 tarda
ROSARI

2/4 de 8 vespre
MISSA solemne de la Mare de Déu del Puig

2/4 de 9 vespre
PROCESSÓ
amb la imatge de la Mare de Déu del Puig des de l’ermita
fins a l’Església Parroquial, amb torxes.

Lloc: Turó de la Mare de Déu del Puig

9 vespre
SOPAR A LA FRESCA
amb espectacle musical a càrrec d’Oicamina
Preu 5 euros. Inclou: botifarra, pa i beguda
Organitza: Colla de Geganters de Sant Celoni

Lloc: c. Sant Pere



FESTA MAJOR
del 8 al 12 de setembre
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Dijous,

8 de setembre
6 tarda
PER LA FESTA MAJOR
POSA LA SENYERA AL BALCÓ
La Joventut Nacionalista de Catalunya regalarà
500 metres de senyera

Lloc: pl. de la Vila

8 vespre
MISSA SOLEMNE,
de la Mare de Déu del Puig, patrona de Sant Celoni

Lloc: Església Parroquial

Divendres,

9 de setembre
2/4 de 6 tarda
A L’ASSOCIACIÓ NEUROLÒGICA
Amics Baix Montseny
Berenar i animació a càrrec de la Colla de Geganters i
Grallers de Sant Celoni i de la Colla de Diables
de Sant Celoni La Pell del Dimoni

Lloc: c. Veneçuela, 7 bis, al costat del Centre de Dia
Indaleci Losilla,
dins el recinte municipal Alfons Montcanut

7 tarda
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ
Sant Celoni està de festa!
Els programes de Festa Major: de 1939 a 2011. Material cedit
per Salvador Bordoy (exposats del dia 9 de setembre al 9
d’octubre per diferents espais de la biblioteca), durant la
inauguració es farà el SORTEIG del I Concurs de postals de la
biblioteca

Lloc: Biblioteca l’Escorxador

8 vespre
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ
Concurs de cartells Festa Major 2011

Lloc: Can Ramis

9 vespre
DE CARA A BARRACA,
barraques bar de diferents entitats
Fins a les 5 de la matinada
Organitza: Comissió Barraques

Lloc: pl. Comte del Montseny – zona barraques

10 nit
A LA RECERCA DEL PREGÓ PERDUT (II part)
Acte d’inici de la Festa Major a càrrec de la Colla de Geganters
i Grallers de Sant Celoni, per tal de commemorar el seu 30è
aniversari

Lloc: pl. de la Vila

3⁄4 d’11 nit
TRET DE SORTIDA DEL CORREMONTS,
amb la senyoreta Muntanyetes, esperem a tots els MontSENYS
i els MontNEGRES

Lloc: pl. de la Vila

11 nit
CORREXARRUPS de MontSENYS i MontNEGRES
amb l’animador PEP CALLAU i les xarangues de XAROP
DE CANYA
Informació a la pàgina 25
Organitza: Comissió Correxarrups

Sortida: pl. de la Vila

2/4 de 12 nit
CONCERT amb el grup CONTIENE SULFITOS
Organitza: Comissió Concerts

Lloc: pl. Comte del Montseny – zona barraques

puntuable
corremonts

GRUP
pag. 28
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1 matinada
CONCERT amb LOCA HISTÈRIA
Organitza: Comissió Concerts

Lloc: pl. Comte del Montseny – zona barraques

Dissabte,

10 de setembre
2/4 de 9 matí
XXVII TORNEIG DE L’AMISTAT
Memorial José Lluís Sánchez
Organitza: Club Petanca les Borrelles

Lloc: Pistes Municipal de Petanca

2/4 de 9 matí
PARTIT DE FUTBOL,
Policia – Geganters – Mossos d’Esquadra – Regidors –
Treballadors de l’Ajuntament i Comissió de festes
Organitza: Colla de Geganters

Lloc: Camp Municipal d’Esports

9 matí
2a FIRA D’ARTESANS D’AVUI
Realització al carrer de les activitats dels comerciants i particulars
en el carrer Major de Dalt, esmorzar de tastets i demostració
de treballs manuals i artesanals del dia a dia.
Organitza: Associació de Veïns del carrer Major de Dalt, barri
Vilanova

Lloc: c. Major de Dalt

11 matí
CLASSES D’INICIACIÓ DE DIRT JUMP i
EXHIBICIÓ DE SALTS AMB BICICLETES
Lloc: Davant del  Pavelló Municipal d’Esports

11  matí
MERCAT DE L’INTERCANVI DEL JOC I EL LLIBRE
Per a nens i nenes fins a 12 anys
Teniu jocs i llibres que voleu intercanviar? Doncs passeu el matí
del  dissabte amb nosaltres i tindreu la possibilitat d’intercanviar
aquells jocs o llibres que ja no utilitzeu per altres que siguin del
vostre interès.
Fins a la 1 del migdia
Organitza: Comissió Rodaxutxes

Lloc: pl. de la Vila

11 matí
JOCS DEL MÓN
Per a nens i nenes a partir de 3 anys
Jocs fets de fusta, acompanyats de panells
informatius de cada un.
Organitza: Comissió de Rodaxutxes
Patrocina: Cambridge School,
que inaugura la seva escola a Sant Celoni

Lloc: pl. de la Vila

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

Lloc: carrer Major

2/4 de 4 tarda
XIV CAMPIONAT DE BOTIFARRA
Organitza: Societat Ateneu

Lloc: cafè de l’Ateneu

4 tarda
I COMPETICIÓ DE DIRT JUMP
(salt amb bicicleta)
Categories: amateur i professional

Lloc: Davant del Pavelló Municipal d’Esports

2/4 de 5 tarda
I TORNEIG DE VETERANS D’HOQUEI
VILA DE SANT CELONI
Amb la participació dels equips: FC Barcelona, CP Fuengirola
i CP Sant Celoni
Organitza: Club Patí Sant Celoni

Lloc: Pista Coberta del Camp Municipal d’Esports

GRUP
pag. 28



5 tarda
RODAXUTXES de MontSENYS i MontNEGRES,
amb l’animador PEP CALLAU
Informació a la pàgina 25
Organitza: Comissió Rodaxutxes

Sortida: la Creu

5 tarda
Si vols conèixer el TAI-TXI TAOISTA
portes obertes al local de l’entital social
fins a les 7 de la tarda
Organitza: Associació Cultural Dan Tien

Lloc: c. Sant Francesc, 7

2/4 de 7 tarda
FESTA DEL CONFETI, amb PEP CALLAU
Lloc: pati col·legi La Salle

7 tarda
PASSEJADA AMB PATINS
Patins de rodes, patins de línia, patinets, monopatins, etc.
sortida: pl. de l’Església
recorregut: c. Abat Oliba, c. Santa Fe, c. Torras i Bages,
pl. de la Vila, c. Major, pl. Josep Alfaras, c. de les Valls,
pl. Bestiar, pg. Rectoria Vella, c. Lluís Montané, carril bici i
arribada al Parc d’Activitats del Pertegàs

Organitza: Club Hoquei Línia Sant Celoni

7 tarda
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ:
Anem a la fontana.
Exposició col·lectiva sobre les faules de Jean de la Fontaine.
Artistes participants: Claude Famechon, Ramon Galí, Martí Pey,
Carles Puche, Glòria Auleda, Xavi Plana, Joana Vilela i la
col·laboració de Marduix Titelles.
Lloc: Rectoria Vella

8 vespre
BALL COUNTRY,amb el grup de ball THE COUNTRY
REVIVAL FARMERS Duet acrobàtic d’equilibris mans a
mans i Hula Hops

Lloc: pl. de la Biblioteca

8 vespre
CERCAVILA amb LONJAS DEL MONTSENY
Espectacle de percussió afrouruguaiana
Recorregut: c. Major, pl. de la Vila, c. Torras i Bages, c. Bellver,
pl. del Bestiar, pg. Rectoria Vella i pl. Biblioteca

Sortida: c. Major de Dalt (inici zona de vianants)

8 vespre
DE CARA A BARRACA,
barraques bar de diferents entitats
Fins a les 5 de la matinada
Organitza: Comissió Barraques

Lloc: pl. Comte del Montseny – zona barraques

9 vespre
SOPAR POPULAR
Informació a la pàgina 19
Sopar preparat i servit per la Colla de Geganters de Sant Celoni

Lloc: pl. de la Vila
preu: 8 euros

10 nit
HAVANERES, amb el grup VORAMAR
Lloc: pl. d’en Nicola

2/4 d’11 nit
CREMAT DE ROM
Lloc: pl. de la Vila

11 nit
CONCERT amb THE PEPPER POTS
Organitza: Comissió Concerts
Patrocina: Renolit Ibérica SA

Lloc: pl. Comte del Montseny – zona barraques

1 matinada
CONCERT amb EL SINDICATO DEL RIFF
Organitza: Comissió Concerts

Lloc: pl. Comte del Montseny – zona barraques

3 matinada
CONCERT amb POSA’T LA CAPUTXA
Organitza: Comissió Concerts

Lloc: pl. Comte del Montseny – zona barraques

puntuable
corremonts
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Diumenge,

11 de setembre
11 matí
DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
Manifest, ofrena floral i cant d’Els Segadors
Obert a totes les entitats del poble
Amb la col·laboració de la Coral Briançó

Lloc: pg. 11 de Setembre

11 matí
PLANTADA DE GEGANTS
Organitza: Colla de Geganters i Grallers de Sant Celoni

Lloc: c. Esteve Cardelús,
davant del Pavelló Municipal d’Esports

11 matí
PINTADA DE GRAFITS
Els guanyadors del concurs pintaran els seus grafits
en els espais el jurat que hagi determinat:
- Pas soterrat del c. Roger de Flor
- Paret davant l’escola Soler de Vilardell al c. Grup Escolar
- Mur del Camp Municipal d’Esports a l’av. Catalunya

2/4 de 12 migdia
PARC INFANTIL
gratuït, obert fins a 2/4 de 2 del migdia

Lloc: voltants del Pavelló Municipal d’Esports

2/4 de 12 migdia
SARDANES amb la cobla COSTA BRAVA
Dins la ballada hi haurà dues sardanes puntuables per al
Corremonts. Una per a nens i nenes fins a 16 anys i l’altra per
a joves a partir de 17 anys i adults.
A totes dues es farà una rotllana de Senys i una de Negres. La
colla que faci la sardana més gran guanyarà el punt

Lloc: c. Esteve Cardelús

12 migdia
CERCAVILA DE GEGANTS
Organitza: Colla de Geganters i Grallers de Sant Celoni
Recorregut: c. Esteve Cardelús, pg. dels Esports, c. Campins,
c. Germà Emilià, c. Major i pl. de la Vila.

Sortida: c. Esteve Cardelús

1 migdia
ARRIBADA i BALLADA dels gegants a la plaça
Organitza: Colla de Geganters i Grallers de Sant Celoni

Lloc: pl. de la Vila

2 migdia
PAELLA D'ARRÒS
Com altres anys els tiquets aniran numerats. Si una grup vol
seure junt, ha de comprar els tiquets consecutius. El dinar se
servirà a taula. 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 postres.
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: 6 euros, els tiquets es vendran a la Paradeta i també el
mateix dia 12, a partir de les 12, al parc.

3 tarda
MÚSICA EN DIRECTE a càrrec de JAZZ DREAM
Lloc: parc de la Rectoria Vella

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

Lloc: voltants del Pavelló Municipal d’Esports

5 tarda
FESTA DE L’ESCUMA i ANIMACIÓ INFANTIL,
amb JORDI TONIETTI
amb l’espectacle Oh quina calor
Lloc: pl. Biblioteca

6 tarda
CONCURS DE PLAYSTATION
Vine a la plaça de la Vila a jugar a la Play amb el pro-evolution
soccer.  Per poder jugar s’ha de tenir més de 8 anys.
Organitza: Comissió Jove

Lloc: pl. de la Vila

puntuable
corremonts
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6 tarda
CONCERT DE FESTA MAJOR,
amb l’orquestra COSTA BRAVA
Lloc: Teatre Municipal Ateneu

6 tarda
TALLER de danses del món
amb el grup TIRANT LO FOLK
Organitza: Passaltpas

Lloc: pl. de la Vila

7 tarda
BALL FOLK amb el grup TIRANT LO FOLK,
amb la introducció dels passos dels balls per part de Passaltpas
Organitza: Passaltpas

Lloc: pl. de la Vila

8 vespre
DE CARA A BARRACA,
barraques bar de diferents entitats
fins a les 5 de la matinada
Organitza: Comissió Barraques

Lloc: pl. Comte del Montseny – zona barraques

2/4 de 9 vespre
ACTUACIÓ DELS BASTONERS DE SANT CELONI
Organitza: Colla Bastonera Quico Sabaté Baix Montseny

Lloc: pl. de la Vila

11 nit
BALL DE NIT amb l'orquestra COSTA BRAVA
Lloc: Teatre Municipal Ateneu

11 nit
CORREFOC amb la COLLA DE DIABLES DE SANT
CELONI i les colles convidades Diables de
Cardedeu i Diableses i diables de Sarrià
Recorregut: c. Sant Joan, c. Sant Roc, pl. Josep Alfaras, c. Major,
pl. Bestiar, c. Santa Fe, c. Abat Oliba, pl. Església, c. Major, pl.
de la Vila.
Organitza: Colla de Diables de Sant Celoni

Sortida: pl. del Bestiar

2/4 de 12 nit
CONCERT amb el grup RASKA
Organitza: Comissió Concerts

Lloc: pl. Comte del Montseny – zona barraques

1 matinada
CONCERT amb el grup GERTRUDIS
Organitza: Comissió Concerts

Lloc: pl. Comte del Montseny – zona barraques

3 matinada
CONCERT amb el grup MANDANGA
Organitza: Comissió Concerts

Lloc: pl. Comte del Montseny – zona barraques

Dilluns,

12 de setembre
10 matí
CURSA DE LES ERMITES
Caminada popular, que passa per l’ermita de la Mare de Déu
del Puig (Turó), per l’església de Sant Martí, l’ermita de Sant
Ponç i la de Sant Martí de Pertegàs (Rectoria Vella).
Organitza: Club Atletisme Sant Celoni
Patrocina: Givaudan Ibèrica, SA
Informació a la pàgina 26

Lloc sortida: c. Esteve Cardelús
(davant del Pavelló Municipal d’Esports)

11 matí
RUCADA INFANTIL, passejada infantil amb rucs
Col·labora: Comissió de Sant Antoni Abat

Lloc: pg. 11 de Setembre
(costat del Pavelló Municipal d’Esports)

puntuable
corremonts
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1 migdia
RUCADA de MontSENYS i MontNEGRES,
cursa damunt de rucs,
puntuable del Corremonts dels Senys i Negres
Col·labora: Comissió de Sant Antoni Abat

Lloc: pg. 11 de Setembre
(costat del Pavelló Municipal d’Esports)

5 tarda
Taller d'ENGALANAR BICICLETES
Lloc: aparcament del Pavelló Municipal d’Esports

2/4 de 6 tarda
BICICLETES  AL CARRER
Obsequis per a tots els participants
Recorregut: c. Esteve Cardelús, pg. de la Rectoria vella, c. Torras
i Bages, c. Ramis, c. Grup Escolar, c. Abat Oliba, pl. Església, c.
Major. C. Rajoleria, c. Dos de Maig, av. de la Pau, c. Esteve
Brunell, c. Bernat Martorell, c. Germà Julià, c. Montserrat, c.
Doctor Barri, av. de la Pau, c. Doctor Trueta, ctra. Vella, pas
soterrat, c. Joan Minuart, rotonda mossos, c. Maria Aurèlia
Capmany, c. Montserrat Roig, ctra. de Gualba, rotonda les
Borrelles, c. Bruc, c. Esteve Cardelús, c. Lluís Montané i pg.
Rectoria Vella (davant Biblioteca).
Els infants de fins a 6 anys, acompanyats dels pares,
es quedaran al circuit curt.
Recorregut: c. Esteve Cardelús, c. Aneto i carril bici fins c. Lluís
Montané

Sortida: aparcament del Pavelló Municipal d’Esports
Organitza : Colla de  Geganters

6 tarda
CONCERT DE FESTA MAJOR,
amb l'orquestra MARAVELLA
Lloc: pl. de la Vila

7 tarda
ESTIRADA DE CORDA de MontSENYS i
MontNEGRES
hi haurà una  estirada infantil, per a nens i nenes fins a 13 anys,
una estirada femenina, a partir de 14 anys i
una estirada masculina, també a partir de 14 anys.
proves puntuables del Corremonts

Lloc: av. de la Pau

8 vespre
FI DE FESTA MAJOR:
*BALL DE FESTA MAJOR, amb l'orquestra MARAVELLA
*VEREDICTE DEL CORREMONTS
*PROJECCIÓ DE FOTOGRAFIES
*PROJECCIÓ DE FLASH MOVE
*COCA I CAVA per a tothom
*TEMPESTA DIABÒLICA, des de dalt de l’ajuntament a càrrec

de la COLLA DE DIABLES de Sant Celoni

Lloc: pl. de la Vila

puntuable
corremonts

puntuable
corremonts

En cas de pluja
hi ha tres opcions:

Canvi de lloc

Ajornament

Suspès



EXPOSICIONS
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Concurs de cartells
Festa Major 2011
Treballs presentats a la 21a edició
Can Ramis, del 9 al 18 de setembre

Horari:
dissabte, 10 – d’11 a 2/4 de 2 del migdia, tarda tancada
diumenge, 11 i dilluns, 12 – d’11 a 2/4 de 2 del migdia i tarda
de 6 a 8 del vespre; el dissabte, 17 de 6 a 8 del vespre,
i diumenge, 18 – d’11 a 2/4 de 2 del migdia i tarda de 6 a 8 del
vespre.

Sant Celoni està de festa!
Els programes de Festa Major:
de 1939 a 2011
Biblioteca de Sant Celoni l’Escorxador,
del 9 de setembre al 9 d’octubre

Material cedit per Salvador Bordoy i exposat per
diferents espais de la biblioteca.
Inauguració:
el divendres, 9 de setembre, a les 7 de la tarda

Anem a la fontana.
Exposició col·lectiva sobre les
faules de Jean de la Fontaine.
Rectoria Vella,
del 10 de setembre al 23 d’octubre

Artistes participants: Claude Famechon, Ramon
Galí, Martí Pey, Carles Puche, Glòria Auleda, Xavi
Plana, Joana Vilela i la col·laboració de Marduix
Titelles.
Inauguració:
dissabte, 10 de setembre, a les 7 de la tarda
Espectacle de Marduix Titelles, Origanum Majorana (l’herba
ideal per a les faules de La Fontaine): dissabte, 17 de setembre
i dissabte 1 d’octubre a les 7 de la tarda
Visita comentada a càrrec del col·lectiu d’artistes: dissabte 1
d’octubre a les 5 de la tarda

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.

Amb el suport de: Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona,
Institut Català de les Indústries Culturals de la General de
Catalunya
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LA PARADETA
La Paradeta és el punt d'informació on podeu trobar els
programes i materials de Festa Major.
A la Paradeta també venem els tiquets del sopar popular,
de l'arrossada, del Correxarrups i del Rodaxutxes.

Ubicació: Can Ramis, pl. de la Vila
Horari: dilluns, 5 de setembre, de 5 a 6 de la tarda: venda
de tiquets pel Sopar Popular. De dilluns 5 a divendres 9 de
setembre, de 6 a 8 de la tarda. Dissabte, 10 de setembre,
matí d’11 a 1 i tarda de 6 a 8

PREUS
ARTICLES DE FESTA MAJOR
Mocador 3 
Got Festa Major 1 

MENJARS
Sopar popular (dissabte, 10 a les 9 del vespre)   8 
Arrossada (diumenge, 11 a les 2 del migdia)     6 

CORREXARRUPS I RODAXUTXES
Correxarrups (divendres, 9 a les 11 de la nit)
3  - Inclou: adhesiu + kit per fer les proves + gotet + 5 xarrups

Rodaxutxes (dissabte, 10 a les 5 de la tarda)
3  - Inclou: adhesiu  + 1 bossa de xutxes



DE CARA
A BARRACA
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Les barraques són les parades que podreu trobar
a l’ESPAI FESTA (zona barraques)
Les entitats que muntaran barraca són:
- Casal Independentista Quico Sabaté
- Celodance
- Club Billar Sant Celoni
- Club Esportiu Pitres
- Club Esportiu Sant Celoni
- Club Pati, hoquei
- Club Pati, patinatge artístic
- Club de Rol
- Colla de Bastoners Quico Sabaté
- Colla de Diables
- Dansa Espiritual del ventre

L’AMPA L’Avet Roig serà l’entitat que s’encarregarà
de la barraca on es compren els gots.
Horari: de les 8 del vespre a les 5 de la matinada
Ubicació: ESPAI FESTA – ZONA BARRAQUES

BARRACA MÒBIL
Aquest any, també disposarem de servei de bar a:
- Ball Country, a la pl. Biblioteca (dissabte, 10)
- Sardanes, pg. 11 de Setembre (diumenge, 11)
- Rucada, pg. 11 setembre (dilluns, 12)
- Fi de Festa, pl. de la Vila (dilluns, 12)

L’entitat que portarà aquesta barraca mòbil serà:
- Trup de Nassos

MERCAT DE
L’INTERCANVI DEL
JOC I DEL LLIBRE
Dissabte, 10 de setembre, a
les 11 del matí, a la plaça de
la Vila
Teniu jocs o llibres que voleu intercanviar per
d’altres? Doncs passeu el matí del dissabte amb
nosaltres i tindreu la possibilitat d’intercanviar
aquells jocs o llibres que ja no utilitzeu per altres
que siguin del vostre interès.

Per  a nens i nenes fins a 12 anys

Fins la 1 del migdia

CORREFOC
Diumenge, 11 de setembre, a
les 11 de la nit, a la plaça de
del Bestiar
IMPORTANT!
RECOMANACIONS

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.



FOTOS FESTA
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EL SOPAR
POPULAR
Dissabte, 10 de setembre, a les
9 del vespre, a la plaça de la
Vila
Enguany hi haurà sopar per a 1000 comensals.
D’aquests tiquets, 100, són reservats a les autoritats
i l’organització. La resta de tiquets es posaran a la
venta dilluns, 5 de setembre, a la Paradeta (Can
Ramis, a la plaça de la Vila) de 5 a 6 de la tarda. A
3⁄4 de 5, es repartiran els números d’ordre en què
es vendran els tiquets. Cada persona només podrà
comprar 10 tiquets, d’aquesta manera, fins al número
d’ordre 90 és segur que tindrà tiquets, a partir del
91 només quedaran tiquets si la gent que teniu a
davant ha comprat menys de 10 tiquets per cap.

Com sempre, el sopar es començarà a servir a les 9
del vespre, cada 20 minuts se serveixen uns 300
sopars, per tant, l’horari aproximat serà el següent:

Hora: Tiquets que se serviran:
9 h de l’1 al 300

9.20 h del 300 al 600
9.40 h el 600 al 900

10 h del 900 al 1.000

El tiquet del sopar val 8 euros. El tiquet inclou: pa
amb tomàquet, carn a la brasa, allioli, postres, vi i
aigua.

El sopar se servirà a taula, els llocs de les taules aniran
numerats, per tant, si una grup vol seure junt, ha de
comprar els tiquets consecutius.

Recordeu que no hi ha coberts.

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

En cas de pluja es farà el dilluns dia 12.

Com l’any passat, volem aplegar moltes imatges
de la Festa Major. Imatges divertides, curioses, que
mostrin la festa des de dins. Per això us proposem
que ens feu arribar les vostres fotos per correu
electrònic a festamajor@santceloni.cat Cada dia
penjarem les imatges que ens envieu al compte de
facebook de l’Ajuntament.
www.facebook.com/ajsantceloni (o
www.santceloni.cat/facebook). El dia 12 de
setembre, a l’acte de cloenda de la Festa Major,
farem una projecció de les fotos recollides a la plaça
de la Vila, perquè entre tots puguem reviure els
moments més emocionants de la festa.
Podeu enviar tantes fotos com vulgueu, però
procureu que la grandària de cada foto no superi
1Mb. En el títol del missatge, consigneu l’acte del
que tracta (per exemple: “Rucada infantil”). Si
voleu enviar fotos d’actes diferents, feu-ho en
missatges diferents. No ens envieu fotos de res que
no sigui la Festa Major. Tampoc s’admetran imatges
ofensives o de contingut  inapropiat.



És l’espai on hi ha l’escenari dels concerts i les
barraques de les diferents entitats. Estarà ubicat a
la zona de dalt de la pl. Comte del Montseny. La
Comissió Barraques dinamitzarà l’espai abans de
començar els concerts. Consulteu cartellera in situ.
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ESPAIS DE FESTA
Zona barraques

ZONA
BARRAQUES



És l’espai on hi ha totes les atraccions:
autos de xoc, cavallets, tómboles,
parades de tir, etc.

Ubicat al final del c. Esteve Cardelús
(direcció Montseny)
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Zona fira

Camp
Municipal
d’Esports

Pavelló
Municipal
d’Esports

Parc de la
Rectoria

Vella

C. Esteve Cardelús

ZONA
FIRA



EL CORREMONTS
PROVES PUNTUABLES DE SENYS I NEGRES
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El Corremonts és la competició festiva entre MontSENYS i MontNEGRES.

Les proves puntuables són: 

1. Dóna sang per a la festa 1 punt

2. Medievàlia 1 punt

3. Correxarrups 4 punts (1 per prova)

4. Rodaxutxes 4 punts (1 per prova)

5. Rucada 3 punts

6. Sardana 2 punts (1 per prova / infantil i joves-adults)

7. Cursa ermites 3 punts (1 competició i 2 popular)

8. Estirada de corda  3 punts (1 per prova / infantil, dones i homes)

9. Senys i Negres pel món 1 punt

10. La campanya 1 punt

11. Flash Move 2 punts

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.
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És imprescindible que MontSENYS i MontNEGRES portem sempre el mocador. El dilluns, dia 12, al vespre, a la plaça
de la Vila, s’emetrà el veredicte final del Corremonts. Guanyaran els SENYS? Guanyaran els NEGRES?

2011 SENYS NEGRES

Correxarrups (4)

Rodaxutxes (4)

Estirada de corda

Infantil nens/nenes

Joves i adults dones

Joves i adults homes

Sardana

Senys i negres pel món

Campanya

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

Divendres,
9 de setembre

Dissabte,
10 de setembre

Diumenge,
11 de setembre

1

Flash Move
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3

2
Cursa ermites

Dilluns,
12 de setembre

Del 7 a l’11
de setembre

Fins a 16 anys

Joves (a partir de
17 anys) i adults

Competició
(guanyador)

Popular
(participació)

Rucada
(12 curses,

cada 4 curses = 1 punt)

Divendres, 26 d'agost
Dissabte, 27 d'agost Donació de sang

Dissabte,
3 de setembre

1

Medievàlia
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DÓNA SANG PER
A LA FESTA
Pot donar sang qualsevol persona sana
entre 18 i 65 anys que pesi més de 50 kg.
 S’adjudicarà 1 punt a la colla guanyadora,
que serà la que aconsegueixi més donants
entre els dos dies, sempre i quan guanyi
per una diferència de més de 10 donants.

MEDIEVÀLIA
Proves puntuables per al Corremonts per
a joves de 12 a 16 anys i es faran
simultàniament en els dos llocs de les
proves. Les inscripcions es faran el mateix
dia abans de començar.

Normativa

Tir amb arc
Cada Seny i cada Negre jugarà
individualment a les dianes que se situaran
a l’ermita de Sant Ponç . Hi haurà dues
dianes reservades per a Senys i dues dianes
reservades per a Negres. Cada jugador
tindrà 3 tirs que li sumarà una puntuació.
Guanya aquell equip que hagi obtingut
més punts.
A les 8 del vespre es farà el recompte final
de punts

Torneig medieval entre Senys i Negres
Els Senys i Negres combatran per tal de
provocar tantes baixes a l’equip  contrari
com sigui possible. Guanyarà aquell equip
que tingui més membres vius o aquell que
hagi acabat amb tots els membres de
l’equip contrari.

A les 8 del vespre es farà el recompte final
de punts

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 5 de setembre.

Preu: 3 euros
Inclou: l’adhesiu de Senys o Negres
bossa amb tot el material necessari per
participar a la gimcana

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

Recorregut dels Senys:
Pl. de la Vila, c. Major, c. Sant Martí: 1r
xarrup, ctra. Vella: 1a prova; pl. de la
Creu: 2n xarrup, c. Major, c. Santa Tecla,
pati del Col·legi la Salle: 2a prova; c. Santa
Tecla, c. Major, pl. Església: 3r xarrup, c.
Major, pl. de la Vila: 3a prova; c. Major,
pl. Bestiar: 4t xarrup, c. Bellver, c. Torras
i Bages, pl. de la Vila: 4a prova; c. Major,
pl. Església: 5è xarrup, c. Major.

Recorregut dels Negres:
Pl. Vila, c. Anselm Clavé: 1r xarrup, crta.
Vella: 1a prova; c. Sant Martí: 2n xarrup,
c. Major, c. Santa Tecla; pati del Col·legi la
Salle: 2a prova; c. Santa Tecla, c. Major,
c. Germà Emilià, c. Sant Josep: 3r xarrup,
pg. Sant Ramon, pl. de la Vila: 3a prova;
c. Anselm Clavé: 4t xarrup, c. Sant Josep,
pg. Sant Ramon, pl. de la Vila: 4a prova;
c. Major, pl. Església: 5è xarrup, c. Major.

RODAXUTXES
Aquest any, les proves per als petits
MontSenys i MontNegres es faran a la Salle.
La festa estarà animada per la Companyia
de Pep Callao, Els Pepsicolen i és un
homenatge a la Colla de Geganters i
Grallers de Sant Celoni, que han fet 30
anys.
Hi poden participar nens i nenes a partir
de 3 anys d’edat.

Preu del tiquet: 3 euros
Inclou: l’adhesiu dels Senys o dels Negres
(que al final es canviarà per les xutxes)
Venda de tiquets a la Paradeta de la plaça
de la Vila a partir del 5 de setembre.
Per participar-hi heu de portar el mocador,
verd o negre, posat.

MOLT IMPORTANT
Per participar a la primera prova cal portar
un capgròs. Les proves es faran al pati de
la Salle. Les proves es faran per edats: de

3 a 5, de 6 a 8 i  de 9 a 12 anys. Cada 15
minuts hi haurà una rotació de cada prova:
2, 3 i 4 i segons l’edat. Al final, quan tothom
hagi realitzat totes les proves, s’entregarà
la bossa de xutxes llirant l’enganxina del
rodaxutxes.
I ... si voleu anar fent boca...Aquestes són
les proves:

Prova 1
De capgrossos, el món n’és ple!
La Maria del Puig i en Martí tenen molts
amics, el Drac del Soler de Vilardell, els
gegants i capgrossos  de les escoles : La
Tona ( escola Cor de Maria), La Jana i en
Joan Baptista ( escola la Salle), La Mariona
i l’Ona ( escola Pallerola), en Soler de
Vilardell ( escola Soler de Vilardell), La Ilu
( escola Avet Roig), en Tabi, la Tabina i la
Cuca ( escola la Tordera), els capgrossos
Picot i Tornillo (escola Pascual), el Tigretón
( escola Montnegre), els capgrossos
Barrufet i Gnom (La Caseta del Bosc)….
Però volen fer més amics! Per aquest motiu
busquem tants senys i tants negres que
facin capgrossos originals i que els portin
al Rodaxutxes. Confeccioneu el vostre
capgròs i porteu-lo el dia de la festa. Es
valorarà l’originalitat i la quantitat de
capgrossos que han portat Senys o Negres.
Els caprgrossos quedaran exposats al pati
de la Salle.

Prova 2
La cursa dels sacs gegants
Cada Seny i cada Negre es posarà dins d’un
sac gegant. Es faran 4 curses a parts iguals
de Senys i de Negres. A cada cursa guanyarà
un Seny o un Negre.

Prova 3
A pintar gegants!
Hi haurà un espai on es podrà pintar la
Maria del Puig i en Martí. Guanyarà l’equip
que pinti més gegants.

Prova 4
A pescar capgrossos i gegants!
En 10 piscines imaginàries hi haurà diferents
capgrossos i gegants de les escoles de Sant
Celoni. Guanya l’equip que en pesqui més.
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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 MontSENYS o pels
MontNEGRES. Les inscripcions les farem el
mateix dia. Abans de la Rucada, a les 11
del matí, la mainada, acompanyats dels
pares, podrà fer voltes damunt dels rucs.
Dilluns, 12 de setembre a la 1 del migdia,
al Cardelús.

LES SARDANES
Durant la ballada de sardanes de diumenge
11 de setembre a 2/4 de 12 del migdia hi
haurà dues sardanes puntuables per al
Corremonts. Una, per a nens i nenes fins
a 16 anys i, l’altra, per a joves a partir de
17 anys i adults. A totes dues sardanes es
farà una rotllana de Senys i una de Negres.
La colla que faci la sardana més gran
guanyarà el punt.

CURSA ERMITES
Caminada popular amb sortida i arribada
a l’aparcament del Pavelló Municipal
d’Esports, passant per l’ermita de la Mare
de Déu del Puig (Turó), per l’església de
Sant Martí, l’ermita de Sant Ponç i la de
Sant Martí de Pertegàs (Rectoria Vella)

Es farà el dilluns 12 de setembre a les 10
del matí.

S’establiran 2 categories:
competició i popular

Competició – es donarà 1 punt al Senys
o Negres. Aquest punt el guanyarà la colla
que classifiqui més persones entre els tres
primers homes i les tres primeres dones.

Popular – es donaran 2 punts a la
participació de més Senys o més Negres.
Per poder participar-hi s’haurà de recollir
el dorsal a la paradeta, que pot ser Seny o
Negre. Recordeu que la paradeta està
oberta només fins al dissabte.

El recompte de punts es farà d’acord amb
els dorsals lliurats a l’organització pels
participants a l’arribada, tant a la categoria
competició com a la categoria popular. Els
de la categoria competició també
comptabilitzen a la popular.

El temps màxim per fer la cursa serà d’1
hora i mitja.

Cursa patrocinada per Givaudan Ibèrica
SA, amb motiu de la celebració del 50è
aniversari de la implantació de la fàbrica a
Sant Celoni.

L'ESTIRADA
DE CORDA
És obligatori portar guants i que no us
deixeu el mocador, sense el qual no podreu
estirar la corda. Dilluns 12 de setembre, a
les 7 de la tarda, a l’avinguda de la Pau,
barri del Baix Montseny. Per tal que ningú
es faci mal, farem tres estirades de corda
diferents: primer els petits (fins a 13 anys)
i després dues per a adults, una per dones
i una altra per homes. 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.

MontSENYS i
MontNEGRES
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 6 al 10 de setembre.
Heu de posar al marge de la foto, el nom
del fotògraf i el lloc on està realitzada.
Veniu a veure-les!! Hi seran totes
exposades!!
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LA CAMPANYA
DELS MontSENYS i
MontNEGRES
El jurat del Corremonts donarà un punt al
grup (MontSENYS o MontNEGRES) que
organitzi la millor campanya de propaganda
i engalanament, a veure amb què ens
sorpreneu!!  Valorarem l’originalitat i la
participació.

Si has engalanat el teu balcó, finestra,
carrer, etc. Porta una foto de com ha quedat
a la Paradeta, posant al marge el nom i el
lloc del 6 al 10 de setembre.

FLASH MOVE
Un flash move és una actuació espontània
a l’espai públic on els assistents fan una
mateixa coreografia.

NORMATIVA
- Els participants  poden ser de totes les

edats. Per tal que sigui valorat per la
Comissió Jove, cal que hi participin com
a mínim 20 persones.

- Les actuacions s’han de gravar mitjançant
mòbils, càmeres de vídeo.

- No han de durar més de 3 minuts.

- La gravació del flash move s’ha de penjar
al facebook de l’Ajuntament:
www.facebook.com/ajsantceloni i enviar
un  correu electrònic a
cultura@santceloni.cat amb el nom del
flash move que s’ha penjat i indicant:
nom i cognoms dels autors, número de
telèfon de contacte i si es participa com

a seny o com a negre.

- Ha d’aparèixer en algun moment elements
que identifiquin que aquell flash move
participa per als senys o per als negres
(mocadors, dessuadores,etc.)

- No s’acceptarà cap gravació que atempti
contra les persones per procedència,
religió o orientació sexual o amb contingut
violent. En aquest sentit, l’Ajuntament es
reserva el dret de no publicar-lo.

- Els autors accepten cedir els drets
d’explotació de les gravacions del flash
move a l’Ajuntament de Sant Celoni.

TERMINIS
Es podran penjar les gravacions dels flash
move des del 29 d’agost fins al diumenge
11 de setembre a les 10 del matí.

VALORACIÓ
Hi haurà la Comissió Jove que valorarà cada
actuació. Es valorarà segons els criteris
següents:

1. Valoració dels celonins/es que siguin
seguidors del facebook de l’Ajuntament
(si es tenen més de 50 “m’agrada” se
sumarà 1 punt)

2.  L’originalitat de cada actuació (fins a 1
punt)

3. La quantitat de gent implicada en el
flash move de cada grup (si hi participen
més de 50 persones se sumarà un punt)

Per a cada flash move s’aconseguirà  una
puntuació màxima de 3 punts. El grup que
tingui més puntuació havent seguit els
criteris, obtindrà els dos punts puntuables
per a la prova del Corremonts.

La participació al concurs suposa
l’acceptació de les bases.
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GRUPS A L’ESPAI FESTA
(ZONA BARRAQUES)

DIVENDRES, 9 DE SETEMBRE

Continene Sulfitos
Ells són l'Albert Fontanella (teclats i veu), en Joan
Miquel (bateria i veu), en Franc Lluís (guitarra i
veu) i Toni Solà (baix, guitarreta i veu) i expliquen
que tot plegat va començar la tardor del 2009,
potser per això la seva primera cançó es diu Tarda
d'octubre. En Toni s'incorporà la tardor del 2010
després d'un concert memorable i fija, limpia y
da esplendor a la força que el grup té als directes.
Contiene Sulfitos, el primer grup de música que
s'anuncia a totes les ampolles de vi! Contiene
Sulfitos, el grup de moda! Contiene Sulfitos,
demana'ls al dj, Contiene Sulfitos... escolta’ls a
www.myspace.com/contienesulfitos

La Loca Histèria
Innovació, diversió i originalitat a càrrec d’aquests
set peculiars i entranyables personatges que la
formen, un conjunt de músics i actors, que
asseguren haver fugit d’un psiquiàtric per recaptar
fons i muntar una discoteca. Amb aquesta finalitat
recorren tota la geografia mundial subministrant
una dosi de cura antiestrés a tothom qui assisteixi
als seus arrauxats espectacles, on interpreten amb
gran qualitat els temes disco més "trencapistes"
i les versions més estrambòtiques i glam del
moment; podeu escoltar-los a
www.myspace.com/lalocahisteriabcn



DISSABTE, 10 DE SETEMBRE
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The Pepper
Pots
Vénen a presentar-nos el seu
quart disc, Train to your lover, un
nou pas dins d’una carrera en
constant evolució, seguint sempre
els mateixos paràmetres, trobar
el so “Old School” dels millor
discs de la meitat dels 60; si no
els coneixeu feu-vos-en una idea
a www.myspace.com/
thepepperpots

El Sindicato
del Riff
Una banda que ens interpretaran
les millors versions de rock en un
espectable enèrgic i amb classe,
la diversió i la diversitat estan
garantides; escolteu-los a
www.myspace.com/
sindicatodelriff

Posa’t la
caputxa
En Pol (veu), en Miquel (bateria
i veus), l’Arnau (guitarra i veus) i
en Toni (baix i veus), formen part
d’un grup que neix a Sant Celoni
a finals de 2010, fan versions de
hardcore i punk,  de grups com
Inadaptats, KOP, Rage Against
The Machine… podeu anar fent
boca a www.myspace.com/
posatlacaputxa



DIUMENGE, 11 DE SETEMBRE
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Raska
En Maiol Bosc (guitarra i veu), en
Toni Llobet (baix), en Jordi Deumal
(guitarra), en Marc Colomé
(teclat), en Crinan Jarrett (clarinet
i saxo), en Martín Díaz (saxo i
ewi), en Júlia Sanz (trompeta i
trombó) i l’Arnau Pou (bateria)
vénen de Santa Esteve de
Palautordera, I República
Independent del Montseny, com
ells diuen... toquen ska, pop rock
i reagge ple d’optimisme i frescor;
escolteu-los a
www.myspace.com/grupraska

Gertrudis
Gertrudis que torna amb més
força que mai, ho fa després de
dos anys sense actuar a Catalunya
però si a la resta del món com:
Índia, Alemanya o França
demostrant el perquè de l’èxit del
seu últim treball: Gertrudis 500.
Ara arriben als escenaris catalans
amb un nou disc sota el braç:
TRIPOLAR, rumbeta de la bona!!
Escolteu-los a
www.myspace.com/
gertrudisband

Mandanga
Una orquestra acabada d’estrenar
a l’últim Sessions’n’sona que fan
salsa funk amb molt bon ritme...
ells són en Gregori (trompeta),
en Kquimi (teclat), en Miquel
(bateria i percussió), l’Anna (saxo
alt), en Pasku (baix), l’Arnau
(bateria i percussió), laCristina
(saxo tenor), l’Albert (congues) i
en Jose Luis (veu) i els podeu
escoltar a
www.myspace.com/
grupmandanga
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CAMPANYA DE PREVENCIÓ DELS CONSUMS
PROBLEMÀTICS DE DROGUES I ALTRES COMPORTAMENTS
DE RISC A LA FESTA MAJOR

Ja veus el que beus? Cuida’t!
Com cada any, des del Tritó del Baix Montseny,
Pla integral sobre consums problemàtics de drogues
i altres comportaments de risc, es té en compte
el consum de drogues i els comportaments de risc
durant la festa major.

Per això, la festa inclou un seguit de components
destinats a prevenir els efectes negatius de l’abús
d’alcohol, la conducció i altres comportaments de
risc associats.

 Aquests components es portaran a terme amb la
col·laboració de les barraques que configuren les
entitats de la manera següent:

- Distribució gratuïta de kits preventius d’etilòmetres
i preservatius durant les nits de la festa major a
la zona de concerts

- Difusió per diferents mitjans, de l’eslògan de la
campanya i del contacte amb el Tritó com a
prestador de serveis al ciutadà relacionats amb
el consum problemàtic de drogues

- Oferta de còctels originals i saludables com a
alternativa al consum d’alcohol, en les barres
que vulguin oferir-se

- Cartell visible a les barraques on es recull la
normativa vigent de prohibició de venda d’alcohol
 a menors

- Pancartes de sensibilització a la zona de barraques

- Carta recordatòria als comerços i establiments
on es ven alcohol recordant la normativa vigent

Els kits preventius es distribuiran des de les
barraques i estan formats per un etilòmetre manual,
un preservatiu i la informació de l’eslògan de la
campanya i del contacte del Tritó.

D’aquesta manera es vol tenir en compte la
prevenció no només dels consums abusius d’alcohol
relacionats amb la conducció sinó també els
comportaments sexuals de risc.

Les altres vies de difusió de l’eslògan i del contacte
del Tritó seran els gots que s’utilitzaran a les
mateixes barres dels actes de la festa, a la pàgina
web de l’Ajuntament, als diferents informatius
municipals i premsa comarcal.

Es recorda la importància de portar sempre a sobre
la documentació identificativa (DNI o similar), així
com també demanar la corresponsabilitat de tots
els pares i mares dels nostres joves menors d’edat,
per tal que tothom pugui arribar a casa en òptimes
condicions.

Esperem així que puguem gaudir tots de la festa,
sense córrer riscos innecessaris.

Bona festa!!
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AGENDA
Dissabte,

17 de setembre
6 tarda
TORNEIG DE FUTBOL
Entre els equips de la Mataronesa i Publieco-UD Pitres
Organitza: Publieco-UD Pitres

Lloc: Camp Municipal d’Esports

7 tarda
ESPECTACLE de Marduix Titelles: Origanum
Majorana (l’herba ideal per a les faules de La
Fontaine). Dins dels actes de l’exposició col·lectiva Anem a
la fontana

Lloc: Rectoria Vella

Diumenge,

18 de setembre
 12 migdia
POESIA ALS PARCS,
lectura poètica per apropar la poesia als espais naturals
Organitza: Diputació de Barcelona

Lloc: Font del Pradelló (Olzinelles)
En cas de pluja l’acte es farà a la Rectoria Vella

Divendres,

23 de setembre
 6 tarda
HORA DEL CONTE:
Un mar d’alegria, amb Mercè Cazes
(a partir de 4 anys. Inscripció prèvia a la Biblioteca)

Lloc: Biblioteca de Sant Celoni l’Escorxador

Dissabte,

24 de setembre
6 tarda
Jornades europees del patrimoni a Catalunya 2011
Passejades guiades per Sant Celoni

PERTEGÀS I LA FORÇA. UN PASSEIG PEL SANT
CELONI MEDIEVAL
Recorregut que parteix de Sant Martí de Pertegàs i la Rectoria
Vella per  acabar a la muralla o Força medieval
Activitat gratuïta

Lloc de trobada: parc de la Rectoria Vella

Diumenge,

25 de setembre
6 tarda
Jornades europees del patrimoni a Catalunya 2011
Passejades guiades per Sant Celoni

L’ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT MARTÍ I
L’ESPLENDOR DEL BARROC
S’inicia davant la façana de l’església, segueix per l’interior del
temple i acaba amb la pujada al campanar
Activitat gratuïta

Lloc de trobada: plaça de l’Església
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Dissabte,

1 d’octubre
5 tarda
VISITA COMENTADA
a la mostra Anem a la fontana. Exposició col·lectiva sobre les
faules de Jean de la Fontaine, per part del col·lectiu d’artistes
participants.

Lloc: Rectoria Vella

7 tarda
ESPECTACLE de Marduix Titelles: Origanum
Majorana (l’herba ideal per a les faules de La
Fontaine).
Dins dels actes de l’exposició col·lectiva
Anem a la fontana

Lloc: Rectoria Vella

Divendres,

7 d’octubre
6 tarda
PETITA HORA DEL CONTE:
Ralet, ralet, amb la companyia La Llàntia
(sessió familiar amb infants de 12 mesos a 2 anys. Inscripció
prèvia a la biblioteca).

Lloc: Biblioteca de Sant Celoni l’Escorxador



Ha organitzat les activitats d’aquest programa:
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Agrupació Sardanista Baix Montseny
Agrupament Escolta Erol
AMPA l’Avet Roig
Assemblea Local Creu Roja
Associació Cultural Dan Tiem
Associació de Donants de Sang del Vallès
Oriental
Associació de Gent Gran de l'Esplai
Associació Neurològica Amics Baix
Montseny
Associació de Veïns del carrer Major de
Dalt, barri Vilanova
Associació de Veïns Residencial Esports
Cambridge School
Candidatura d’Unitat Popular (CUP)
Casal Independentista Quico Sabaté
Celondance
Centre Municipal d’Expressió – Escola
de Música
Club Atletisme Sant Celoni
Club Billar Sant Celoni
Club Ciclista Sant Celoni

Club de Rol
Club Esportiu Sant Celoni
Club Hoquei Línia Sant Celoni
Club Patí Sant Celoni, Hoquei
Club Patí Sant Celoni, Patinatge
Club Petanca les Borrelles
Club Petanca Sant Celoni
Club Tir amb Arc Sant Celoni
Col·legi la Salle
Colla de Bastoners Quico Sabaté
Colla de Diables de Sant Celoni
Colla del Ferro del Ball de Gitanes
Colla de Geganters de Sant Celoni
Comissió de Correxarrups
Comissió de Rodaxutxes
Comissió de Sant Antoni Abat
Comissió Barraques
Comissió Concerts
Comissió Jove
Coral Briançó
Dansa Espiritual del Ventre
Diputació de Barcelona

Givaudan Ibèrica SA
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
Publieco-UD Pitres
Renolit Ibèrica SA
Societat Ateneu
Trup de Nassos

Amb la col·laboració de:



PUBLICITAT



Esports 117
Major, 117

Tel. 93 867 17 03
Sant Celoni

Farmàcia Núria Mas
ctra. Vella, 174, Sant Celoni

Tel. 93 848 40 76

Horari: 9 - 13.30 h
i 16.30 - 20.30 h

Dissabtes 9 -13.30 h

Ferreteria Gurri
 Cofac

c. Major, 120 / Sant Pere, 3
Tel. 93 867 07 22

www.ferreteriagurri.com
cofac.169@cofac.es

Sant Celoni

Ferreteria i
Instal·lacions Roig

Bricolatge - Paraments de la llar
Aire condicionat - Calefacció

Electricitat
c. Esteve Brunell, 2, Sant Celoni

Tel. 93 867 52 34
www.ferreteriainstalroig.com

Citröen
Prat i Cros, s.a.

taller: c. Santa Rosa, 26
exposició: ctra. Vella, 50

93 867 08 44 / 93 867 38 36

Sant Celoni

Disseny
Les Agudes, s.l.

Cuines - Banys - Mobles a mida

crta. C-35, Km 56,700.
Sant Celoni

tel. 93 848 44 24
fax 93 848 44 25

jeroni@dissenyagudes.com

Rostisseria
El Faig

Tot tipus de menjar
per emportar

c. Sant Martí, 34, Sant Celoni
Tel. 93 867 50 01

El Celler
de Sant Celoni

Obrim diumenges i festius
de 10 a 2h del migdia

Carretera Vella, 17
Tel. 93 867 16 70

Sant Celoni

Els Avets
Restaurant, bar

c. Major, 63
Tel. 93 867 04 07

93 867 40 42

Sant Celoni

Clàssic Cafè
Carretera Vella, 30

93 867 61 81

Sant Celoni

6x3
premsa, papereria i
objectes de regal

c. Jaume  I, 8
Tel. i fax: 93 867 33 54

Sant Celoni

Anna Mary
perruqueria

pl. Mercè Rodoreda, 5
93 867 15 01

Sant Celoni

Aluminis Km-20
c. Esteve Cardelús, 15 local B
c. Rec del Molí, 23 - Nau 4

Tel/Fax. 93 867 58 87
biaix@biaix.e.telefonica.net

Sant Celoni

Aroma
Restaurant

c. Sant Joan, 33
93 867 46 38

www.aromarestaurant.es
aroma@aromarestaurant.es

Sant Celoni

Bilbeny
Papereria, impremta, regals

i disfresses tot l’any
Barça, Espanyol, Real Madrid

Major, 149
Tel. 93 867 00 71

Sant Celoni

Borrull
Ferreteria Industrial

c. Santiago Rusiñol, 10
Sant Celoni

Tel. 93 867 48 56
  Fax 93 867 59 83

borrull@ferreteriaborrull.com

London School
Anglès per a nens,

joves i adults

c. Major, 76, 1r, Sant Celoni
Tel. 610 36 12 37

info@londonschool.cat
www.londonschool.cat

Aros Bricolage
ctra. C-35 km. 56

ctra. Vella, 64
Sant Celoni

Tel. 93 867 56 88
Fax 93 867 43 61

www.arosbricolage.com

Decka
 Projectes, instal·lacions i manteniment de sistemes de

seguretat de robatori, intrusió, detecció i extinció d'incendis
Vídeo vigilància i CCTV

Connexions a central receptora d'alarmes
Crta. Vella, 74 - 08470, Sant Celoni

tel. 93 867 20 61 - fax 93 867 26 12
decka@decka.es

E&C Estilistes
C. Sant Pere, 47

Tel. 93 867 48 01

08470 Sant Celoni

Crac - Crac
Regals, fruits secs

i caramels

c. Major, 130
Tel. 93 867 16 20

Sant Celoni

Ca l'Arenas
Carnisseria

amb elaboració pròpia
Menjars casolans

c. Major, 102
Tel. 93 867 02 93

Sant Celoni

Arco
Impremta i copisteries

ctra. Vella, 96, Sant Celoni
ctra. Dosrius, 46, Cardedeu

Verge del Pilar, 120, Cardedeu

Angolo
Restaurant - Pizzeria

Menjars per emportar

Crta. Vella amb Roger de Flor, 143
Tel. 93 867 11 14

Sant Celoni

Ade
Esports

c. Major, 52
93 867 58 24

Sant Celoni

Celonesa
Constructora

Venda - Lloguer
Vivendes - Solars - Naus industrials

Tel. 93 867 02 78
www.celonesa.com
info@celonesa.com

Cal Corbaire
Cafeteria - bar - restaurant

c. Major, 114
Tel. 93 867 01 52

Sant Celoni



La Jijonenca
Orxateria - Gelateria

Xocolateria - Torroneria

c. Sant Pere, 32, Sant Celoni
tel. 93 867 55 40

Especialitats artesanes
Zaragoza - Garriga, s.l.

Fusteria i
mobles Puig

Avgda. De la Pau, 27
Sant Celoni

tel. 93 867 04 96 / 4326
fax 93 867 04 96

moblespuig@fusteriapuig.com

Òptica Gener
Joieria, rellotgeria i òptica

c. Sant Pere, 23
Tel. 93 867 06 54

Sant Celoni

Interllar
Cortines per la casa,

el teu despatx, estudi, botiga, etc.

c. Major, 30
interllar@hotmail.com

Tel. 93 867 35 36

Sant Celoni

JBassols
Tapisseria, catifes

i cortines

c. Sant Josep, 62
Tel. 93 867 08 79

Sant Celoni

Cruells
Joieria i rellotgeria

c. Major, 23
Tel. 93 867 42 42

Sant Celoni

Josep Hilari
Corredor d'assegurances

Assessor Laboral

c. Sant Joan, 25
Tel. 93 867 25 04

Sant Celoni

La Llesca
Granja creperia

c. Balmes, 5
Tel. 93 867 32 83

Sant Celoni

Marín Grup
Immobiliari
c. Sant Martí, 23
Tel.93 867 39 29

www.grupmarin.com
info@grupmarin.com

Sant Celoni

Ninou
Marroquineria

c. Major, 140
Tel.93 867 10 48

Sant Celoni

Nou Look
Perruqueria -  Barberia

c. Major, 29
Tel. 93 867 55 24

Sant Celoni

Mirfonet
Serveis de neteja

c. Mossèn Jacint Verdaguer, 4C
Tel. 93 848 44 41
Fax. 93 848 44 42
info@mirfonet.com

Sant Celoni

Cristalleria
Morató, s.a.

Crta. C-35 Km 56,333, Sant Celoni

Tel. 93 867 09 67
Fax. 93 867 02 50

morato@vidreialumini.net

Mora-Vigas
Cotilleria, llenceria

i bany

c. Sant Josep, 86
Tel.93 867 31 18

Sant Celoni

No + vello
Fotodepilación con tarifa plana

c. Sant Joan 10
Tel. 93 848 68 87

 Sant Celoni
santceloni@nomasvello.com

www.nomasvello.com

Jordina
Merceria i cotilleria

c. Major, 48
Tel.93 867 32 45

Sant Celoni

Cuines Naranjo
Reformes de cuines i banys

Hacker: Via Paral·lel, 72
Tel. 663 331 415

Sant Celoni (Can Pamies)

naranjo@naranjocuines.com

Montseny
Hostaleria

www.montsenyhostaleria.com
Tel.93 867 40 04

Sant Celoni

Said
Servei de neteja i manteniment

Atenció a la tercera edat

c. Sant Martí, 19, baixos
Tel. 93 867 39 94

Sant Celoni

Sansasec Tintoreria
Bugaderia

Centre de neteja i cura tèxtil
Sistema ecològic

c. Bruc, local 4
Tel. 93 848 52 21

Sant Celoni

Tretze Vents
Papereria - Joguines

Plaça de la Vila, 28
Tel. 93 867 47 06

Sant Celoni

Tintoreria Netpla
Rentat en sec - Wet cleaning
Restauració de blancs antics

Ctra. Vella, 90
Tel. 93 867 04 18

www.tintorerianetpla.es
08470 Sant Celoni

Bona Festa Major!


























