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Portada: Cesc Cruzate
(guanyador del 25è concurs del cartell i de la portada del programa de la Festa Major)
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Estimats celonins i celonines,

Ja ho tenim tot a punt per a la nostra gran Festa Major. Aquest any hi podreu trobar 
alguns canvis fruit del procés de reflexió de sacsejada de la Festa Major, canvis i 
millores que continuarem fent any rere any amb la participació de tots vosaltres. 
Des d’aquí vull agrair especialment a totes aquelles persones i entitats que porten 
mesos treballant en fer possible la festa: gràcies pel vostre compromís, senyal d’es-
tima per la nostra vila.
 
També vull agrair la bona disposició i paciència d’aquells veïns i veïnes que viuen 
a tocar dels espais de la festa. Desitjo de tot cor que el civisme, respecte i tolerància 
siguin els valors que presideixin la nostra festa, i us demano a tots la col· laboració 
per a fer-ho possible.

 
Senys, Negres, esteu a punt? Tenim noves proves esperant omplir de gent els carrers de la nostra vila. El correxar-
rups s’ha transformat en el xarrup3 i hem reinventat una gimcana que per alguns us sonarà familiar: el matí boig. 

A més l’ambient de Festa Major s’allargarà durant tota la setmana, amb activitats d’animació i tastets musicals cada 
dia. I hem recuperat el segon escenari per a donar noves oportunitats als nostres artistes locals. 

No us deixeu de felicitar a la Colla de Diables, a la Colla Bastonera Quico Sabaté i al Club Patí Sant Celoni, Hoquei. 
Estan d’aniversari! Per això els diables ens han preparat el pregó del divendres. Ah! I si veieu al senyor Baró no per-
deu l’oportunitat de fer-vos una selfie amb ell. Si aneu seguint les nostres xarxes socials en descobrireu més detalls.

Aquesta Festa Major encetarà un mes molt transcendental i decisiu per al nostre país. Ens espera de nou una gran 
mobilització per la diada nacional, i unes eleccions el 27 de setembre que han de marcar el full de ruta que ha de 
seguir el nostre país. Des del respecte a totes les opcions, us animo a implicar-vos-hi i participar en el debat de quin 
país volem per a nosaltres i, sobretot, per als nostres fills i filles. És l’hora d’exercir el nostre dret a decidir. 

Acabo, de nou, agraint la col·laboració de tothom qui fa possible la nostra Festa Major. Us animo a sortir al carrer i 
gaudir de la festa, de la cultura, de la gent. Tenim una vila i una gent fantàstica.

Visca la Festa Major! Visca Sant Celoni!

Francesc Deulofeu i Fontanillas
Alcalde
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FESTA 
MAJOR
del 28 d’agost al 7 de setembre
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Dijous 
27 d’agost 

Festa Jove, Sí!
Amb DJ Carles Reberté i  
DJ Marsal Ventura
Entrada gratuïta i  
una consumició gratuïta per  
als 300 primers assistents
- A partir de les 10 de la nit
- Carpes de Le Poupée
Organitza:  
Òmnium Cultural Baix Montseny i  
Assemblea Nacional Catalana

Divendres 
28 d’agost 

Dóna Sang per a la festa
 Més informació a la pàgina 17
- De 5 a 9 del vespre
- Can Ramis

Organitza:  
Associació de Donants de Sang del Vallès 
Oriental amb la col·laboració de Creu Roja

Dissabte 
29 d’agost
Dóna Sang per a la festa
Més informació la pàgina 17
- De 10 a 2 del matí i  

de 5 a 9 del vespre
- Can Ramis

Organitza:  
Associació de Donants de Sang del Vallès 
Oriental amb la col·laboració de Creu Roja

Festa country  
per a la donació de sang
- A les 6 de la tarda
- Plaça de la Vila
Organitza:  
Associació de Donants de Sang del Vallès 
Oriental amb la col·laboració de Creu Roja

Els secrets de Mr. Stromboli, 
espectacle de carrer
- A les 10 de la nit
- Plaça de la Vila

Diumenge 
30 d’agost
XXXV Torneig Festa Major  
de Petanca amb la participació 
de clubs de la comarca
- 9 del matí
- Bar els Oms
Organitza: Club Petanca Sant Celoni

Ball de l’Esplai amb Paco
- 2/4 de 6 de la tarda
- A l’Esplai 
- Preu: 4€ socis i 5 € no socis
Organitza:  
Esplai de Sant Celoni,  
Associació de Gent Gran

El Pot Petit, animació infantil
- A les 6 de la tarda
- Plaça de la Vila

Dilluns 
31 d’agost
Taller d’engalanar bicicletes
Enguany bicicletes al carrer serà 
prova puntuable pel corremonts.
Vine a la plaça a engalanar la 
teva bici SENY!
Ornamentarem una bicicleta i 
proporcionarem el material  
necessari per decorar la seva a 
tothom qui ho desitgi  
(fins a exhaurir existències)
- De 6 de la tarda a 9 del vespre
- Plaça de la Vila
Organitza: Colla MontSENYS

Taller de disfresses pirates
Taller de mocadors, barrets, 
màscares,... pirates!
- De 6 de la tarda a 9 del vespre
- Plaça de la Vila
Organitza: Colla MontNEGRES

Paradeta gegantera
Es vendran samarretes, vídeos, 
puzles, banderoles...
Estarà oberta dilluns, 31 d’agost; 
dimarts 1 i dimecres 2 de  
setembre
- De 6 a 8 de la tarda
- Carrer Sant Pere, davant  
del local dels geganters

Organitza:  
Colla de Geganters de Sant Celoni

Tastets musicals
amb el grup local Una + Dos
- A 2/4 de 8 del vespre
- Plaça de la Biblioteca

En cas de pluja a l’Ateneu

En cas de pluja a l’Ateneu

Puntuable Corremonts

Puntuable Corremonts



6

Dimarts 
1 de setembre
Inauguració de l’exposició  
de cartells i entrega del premi  
al guanyador, i tot seguit, inau-
guració de les maquetes de 
Joan Canet.
- A les 6 de la tarda
- Can Ramis

Taller engalana  
la teva bicicleta
Cadascú podrà guarnir la seva 
bicicleta amb el material del taller
- De 6 de la tarda a 9 del vespre
- Plaça de la Vila
Organitza: Colla MontNEGRES

Cercavila de Festa Major, i 
benvinguda del Sr. Baró
Sortiran en cercavila, els gegants 
de Sant Celoni, els capgrossos, 
els gegants de les escoles, el 
drac de la Colla de Diables i els 
Timbalers.
- A partir de 2/4 de 7 de la tarda
- Diferents punts de la Vila,  

pl. Mercè Rodoreda,  
pl. Rafael Ferrer, i c. Esteve 
Cardelús (davant pavelló)

Ens trobarem tots a la plaça de 
la Vila on donarem la benvinguda 
al Sr. Baró amb els represen-
tants de les Colles dels Mont-
SENYS i dels MontNEGRES. A 
partir d’aquest moment ja ens 
podem posar el mocador de 
Festa Major.
- A 1/4 de 8 del vespre
- Plaça de la Vila
Vestuari del Sr Baró gentilesa de Pertigatio

Tastets musicals
amb Dani Freijo 
- A 2/4 de 8 del vespre
- Plaça de la Biblioteca

Dimecres 
2 de setembre
Passejada amb  
patins i patinets
Patins de rodes, patins de línia, 
patinets, monopatins, etc.
- A les 6 de la tarda
- Sortida: plaça de la Vila
Organitza: Club Hoquei Línia Sant Celoni

Taller de disfresses pirates
Taller de mocadors, barrets, 
màscares,... pirates!
- De 6 de la tarda a 9 del vespre
- Plaça de la Vila
Organitza: Colla MontNEGRES

Guarnim el territori SENY
Vine a embellir i decorar el terri-
tori SENY, col·labora a deixar-ho 
tot de color verd amb el material 
que haguem confeccionat du-
rant la setmana anterior.
- De 6 de la tarda a 9 del vespre
- Plaça Comte del Montseny
Organitza: Colla MontSENYS

Contes solidaris
Animació amb Mireia Peña.
- A 2/4 de 7 de la tarda
- Plaça de la Vila
Organitza:  
Nepal a la Festa Major de Sant Celoni

Per la Festa Major  
posa l’estelada al balcó
La Joventut Nacionalista de 
Catalunya (JNC) i Convergèn-
cia Democràtica de Catalunya 
(CDC) de Sant Celoni repartiran 
gratuïtament 600 estelades
- A les 7 de la tarda
- Plaça de la Vila
Organitza: JNC i CDC

Tastets musicals
amb el grup local Los Hippitano
- A 2/4 de 8 del vespre
- Plaça de la Biblioteca

Sopar a la fresca
Preu: 6 €. Inclou: botifarra amb 
mongetes, beguda i postres
Venda de tiquets a partir de di-
lluns dia 31 d’agost, a la parade-
ta gegantera (c. St. Pere)
- A les 9 del vespre
- Carrer Sant Pere
Organitza:  
Colla de Geganters de Sant Celoni

Dijous
3 de setembre
Visita dels gegants i  
capgrossos a la Residència 
Sociosanitària Verge del Puig
- A les 4 de la tarda
- Residència Sociosanitària 

Verge del Puig
Organitza:  
Colla de Geganters de Sant Celoni

Tastets musicals
amb el grup local  
Mr & Mrs Jones
- A 2/4 de 8 del vespre
- Plaça de la Biblioteca
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Torneig d’hoquei veterans
- A partir de les 8 del vespre
- Pista coberta del camp  

municipal d’esports
Organitza: Club Patí Sant Celoni, Hoquei

Sopar de carmanyola  
MontSENYS
Compartirem un sopar de car-
manyola escalfant motors per a 
la festa.
Aquest any, a les 12 de la nit, 
havent sopat, celebrarem ple-
gats l’any SENY amb l’animació 
dels Polka Misèria (pit i collons)
Cal que cadascú porti de casa 
12 tastets, petits verds i, s’en-
tén,... comestibles! (llaminadures 
tipus m&m, lacasitos, gomino-
les... de color verd; olives; raïm; 
cogombrets;...) o qualsevol altra 
cosa que se us acudeixi!
Important! Recordeu-vos de dur 
el sopar.
- A les 9 del vespre
- Plaça del Comte del Montseny
Organitza: Colla dels MontSENYS

Sopar dels MontNEGRES 
(Gran Botifarrada)
Preu: 4 €. Inclou: pa amb tomà-
quet i botifarra, porteu-vos la 
beguda.
Venda de tiquets: paradeta dels 
Montnegres (el Formiguer) de 
19 a 21 h a la plaça de la Vila 
(dilluns, dimecres i divendres a 
partir del 17 d’agost). 

Hi ha tiquets per a celíacs.
Hi haurà concurs de postres. Us 
podreu inscriure gratuïtament en 
comprar els tiquets. 
Porteu ganes de ballar i passar-
vos-ho bé.
Hi haurà música en directe per 
ballar i disfrutar. Els Noustàlgics 
Palautordera s’encarregaran de 
fer-nos bellugar.
- A les 10 de la nit
- C. Major, davant l’Església
Organitza: Colla dels MontNEGRES 

Divendres
4 de setembre
Berenar i animació  
a l’Associació Neurològica 
Baix Montseny amb la Colla de 
Geganters de Sant Celoni, la 
Colla de Timbalers i Diables de 
Sant Celoni La Pell del Dimoni
- 2/4 de 6 de la tarda
- Recinte municipal  

Alfons Montcanut

Rats! espectacle  
itinerant de carrer
Unes rates molt juganeres ens 
acompanyaran de la plaça de la 
Vila fins a la plaça de l’Església
- A 2/4 de 7 de la tarda
- Plaça de la Vila

La llegenda dels MontSENYS 
i els MontNEGRES, presen-
tació escenificada de l’origen 
del beuratge de Festa Major 
(imprescindible per participar al 
Correxarrups 2015!)
- A les 8 del vespre
- Plaça de l’Església
Organitza: Comissió Correxarrups

Omplim les ampolles  
de beuratge pel  
Correxarrups 2015 
- De 8 a 9 del vespre 
- Plaça de l’Església
Organitza: Comissió Correxarrups

Torneig d’hoquei sènior
- A partir de les 8 del vespre
- Pista coberta del camp  

municipal d’esports
Organitza: Club Patí Sant Celoni, Hoquei

Pregó de Festa Major, 
a càrrec de la Colla  
de Diables, en motiu del 25è 
aniversari de l’entitat.
- A 2/4 d’11 de la nit
- Plaça de la Vila
Organitza: Colla de Diables

Tret de sortida del  
Corremonts, amb el  
Senyor Baró de Pam i Mig
Esperem a tots els MontSENYS i 
els MontNEGRES!
- A 3/4 d’11 de la nit
- Plaça de la Vila
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El Correxarrups d’aquest  
any es diu: Xarrup3

Cercavila amb proves entre 
MontSENYS i MontNEGRES 
animada per en Pep Callau & Cia 
Pepsicolen i Robert Govern
Aquest any hem xarbotat el Cor-
rexarrups i li hem canviat el nom 
i la forma. Vine! Tens la festa 
assegurada!
Més informació a la pàgina 17
- A les 11 de la nit
- Sortida: plaça de la Vila 
- Preu tiquet: 3€ 

Organitza: Comissió Correxarrups

Concert amb les versions  
de Santi al natural 
www.youtube.com/user/ 
SantiAlNatural
- A partir de la 1 de la nit
- El Cardelús > zona barraques 
> escenari gran

Concert de Pepet i Marieta 
www.pepetimarieta.com
- Tot seguit
- El Cardelús > zona barraques 
> escenari gran

Dissabte 
5 de setembre
 
Torneig internacional  
d’hoquei base
- A partir de les 10  del matí i 

durant tot el dia
- Pista coberta del camp munici-

pal d’esports
Organitza: Club Patí Sant Celoni, Hoquei

Mercat de l’intercanvi del joc, 
el llibre i la roba infantil
Per a nens i nenes fins a 12 anys
Teniu jocs, llibres i roba que 
voleu intercanviar? Doncs pas-
seu el matí del dissabte amb 
nosaltres i tindreu la possibilitat 
d’intercanviar aquells jocs, llibres  
i roba que ja no utilitzeu i que 
podeu intercanviar per altres que 
siguin del vostre interès.
- D’11 a 1 del migdia
- Plaça de la Vila
Organitza: Comissió Correxutxes

Jocs d’estratègia i  
jocs gegants
Per a nens i nenes a partir  
de 4 anys. A càrrec de Lu2
- D’11 a 1 del migdia
- Plaça de la Vila

XXII Trobada de Puntaires
- D’11 a 1 del migdia
- Carrer Major

Organitza:  
Grup de Puntaires Montserrat Domènech

MontSENYS i  
MontNEGRES pel Món
Mostra fotogràfica.  
Veniu a penjar la vostra foto.
Més informació a la pàgina 19
- D’11 a 1 del migdia
- Can Ramis

Classes d’iniciació  
al món del skate
Obert a tothom
- A les 11 del matí
- Parc d’activitats del  

Pertegàs- Skatepark

Story Time, Naughty Pancake 
conte i cançons en anglès
a càrrec de Cambridge School
- A les 12 del migdia
- Plaça de la Vila

Els cantaires
Si vols venir a cantar, cada  
dissabte primer de mes vine  
al carrer Major de Dalt. 
Fem un recorregut fins a  
la pl. de la Vila 
- A les 12 del migdia
- Carrer Major de Dalt

Vermut combatiu i  
música a la Clau
Per a més informació estigueu 
atents a les xarxes socials.
- A les 12 del migdia
- La Clau
Organitza: La Clau que obri tots els panys

En cas de pluja suspès

Puntuable Corremonts

Puntuable Corremonts

En cas de pluja a Can Ramis
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Competició del millor truc i 
millor ronda
a cada zona skatepark
- A les 6 de la tarda
- Parc d’activitats del  

Pertegàs- Skatepark

Correxutxes de  
MontSENYS i MontNEGRES,
es faran 2 proves
Més informació a la pàgina 18
- A les 5 de la tarda
- Pàrquing del pavelló municipal 

d’Esports 11 de setembre
- Preu tiquet: 2 €

Organitza: Comissió Correxutxes

Campi qui pugui amb  
Ambäukatunàbia
Animació infantil per a tota la 
família
- A 2/4 de 6 de la tarda
- Pàrquing del pavelló municipal 

d’Esports 11 de setembre
Organitza: Comissió Correxutxes

Rosari i seguidament trasllat de 
la Mare de Déu del Puig, patrona 
de Sant Celoni, des de la seva 
ermita fins a la parròquia de  
Sant Martí.
- A les 6 de la tarda
- Turó de la Mare de  

Déu del Puig

Missa solemne en honor  
a la Patrona
- A les 8 del vespre
- Església parroquial  

de Sant Martí

Plantada de Gegants
Nens i nenes, animeu-vos i veniu 
a la plantada amb els vostres 
gegantons, capgrossos...  
Tots junts anirem a la cercavila i 
quan arribem a la plaça de la Vila 
farem una ballada final. 
Vosaltres sou els protagonistes! 
Per a més informació ens  
trobareu al c. Sant Pere el  
dilluns 31, dimarts 1 i dimecres 2 
o podeu enviar un correu a  
geganters.santceloni@gmail.com
- A 2/4 de 7 de la tarda
- Passeig Rectoria Vella  

(davant la Biblioteca)

Organitza:  
Colla de Geganters de Sant Celoni
 
Cercavila de gegants
recorregut: pg. Rectoria Vella, 
c. Torras i Bages, c. Ramis, 
c. Campins, plaça Comte del 
Montseny, c. Campins, c. Germà 
Emilià, c. Major i plaça de la Vila.
- A les 7 de la tarda
- Sortida: passeig Rectoria Vella 
(davant la Biblioteca)

Organitza:  
Colla de Geganters de Sant Celoni

Inauguració de l’exposició 
Set artistes interpreten poetes 
catalans
Lectura de poemes exposats 
conduïda per Albert Pons
- A les 7 de la tarda
- Rectoria Vella

Concerts al 2n escenari  
de barraques 
Amb Sant Celoni Tigers, grup 
batucada; Underwear, folk-rock; 
Eternul, indie-folk; Beatfuckers, 
jazz-funk; The Reapers, rock 
psycodèlic; Halter Ego, versions 
de rock and rol; i Llum Pepa and 
the Beats, rock surf psycodèlic.
- De 7 de la tarda a les 2 de la 

matinada
- El Cardelús > zona barraques 

> 2n escenari

Ballada dels gegants i  
actuació de la Colla  
Bastonera
- A les 8 del vespre
- Plaça de la Vila
Organitza: Colla de Geganters de Sant 
Celoni i Colla Bastonera Quico Sabaté Baix 
Montseny

Concert i ball de Festa Major 
amb l’orquestra La Principal de 
la Bisbal
- A les 10 de la nit
- Teatre municipal Ateneu,  

sala Gran

En cas de pluja suspès

En cas de pluja suspès

En cas de pluja suspès

En cas de pluja suspès

Puntuable Corremonts
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Correfoc amb la Colla de  
Diables de Sant Celoni
Recorregut: c. Major, pl. Josep 
Alfaras, c. Sant Roc, c. Sant 
Joan, pl. Bestiar, c. Santa Fe, c. 
Abat Oliba, pl. Església, c. Major, 
pl. de la Vila.
- A les 11 de la nit
- Sortida: plaça del Bestiar
Organitza: Colla de Diables de Sant Celoni 

RECOMANACIONS
Als participants: porteu roba de 
cotó, màniga llarga i pantalons 
llargs. Porteu barret al cap amb 
un mocador que cobreixi el cla-
tell. No demaneu aigua als veïns.
Als veïns i comerços: protegiu 
els aparadors i tendals.no apar-
queu als carrers per on passarà 
el correfoc.no tireu aigua als 
participants.

Concert amb Les Absentes, 
música popular, folk,  
rumba i ska
http://youtube.com/user/ 
lesabsentes
-  A 2/4 de 12 de la nit
- El Cardelús > zona barraques 
> escenari gran

Concert amb Gertrudis, gira 
15 anys de rumba catalana 
www.gertrudis.com
- Tot seguit
- El Cardelús > zona barraques 
> escenari gran

Concert Ojo de buen Cubero, 
mestissatge vingut de Sants 
http://ojodebuencubero.com
- Tot seguit
- El Cardelús > zona barraques 

> escenari gran

Diumenge 
6 de setembre
Torneig internacional  
d’hoquei base
- A partir de les 10 del matí
- Pista coberta del camp  

municipal d’esports
Organitza: Club Patí Sant Celoni, Hoquei

Matí boig
Tota la informació a la pàgina 18 
- De 10 a 13 del migdia
- Sala Bernat Martorell

Organitza: Comissió de correxarrups

Carro de contes
Espectacle de petit format amb 
contes i activitats per a totes les 
edats. A càrrec de la companyia 
A pas de cavall
- D’11 a 1 del migdia
- Plaça de la Vila

Miss Umbrel·la, espectacle 
de circ itinerant
a càrrec de Cirquet Confetti
- A les 12 del migdia
- Plaça de la Vila

Vermut popular amb música 
en directe de La Charlatana 
duet
Vine, porta i comparteix el teu 
vermut
- 1 del migdia
- Plaça de la Vila

Rucada infantil, passejada 
infantil amb rucs 
- A 2/4 de 5 de la tarda
- Passeig 11 de Setembre  

(costat del pavelló municipal 
d’Esports)

Col·labora: Comissió de Sant Antoni Abat

Mans pel Nepal
Artistes plàstics del Montseny 
faran un mural participatiu a les 
parets del Camp municipal  
d’Esports
- A partir de les 5 de la tarda
- Av. Catalunya
Organitza:  
Nepal a la festa major de Sant Celoni

Rucada de MontSENYS i 
MontNEGRES 
cursa damunt de rucs. 
Més informació a la pàgina 18
- A 2/4 de 7 de la tarda
- Passeig 11 de Setembre  

(costat del pavelló municipal 
d’Esports)

Col·labora: Comissió de Sant Antoni Abat 

En cas de pluja ajornat

En cas de pluja suspès

Puntuable Corremonts

En cas de pluja ajornat

En cas de pluja ajornat

En cas de pluja suspès

Puntuable Corremonts
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Ballada amb Passaltpas
Taller de danses del món obert 
a tothom
- A 2/4 de 8 del vespre
- Plaça de la Biblioteca

Organitza: Passaltpas

Concert amb Noustàlgics  
Palautordera, versions  
de rock
- A les 8 del vespre
- Plaça de l’Església

DJ’s
Vols punxar la teva música  
per Festa Major? 
Informació a la pàgina 20
- De 8 del vespre a les 2 de la 
matinada
- El Cardelús > zona barraques 

> 2n escenari

Sopar popular
pa amb tomàquet, carn a la bra-
sa, allioli, postres, vi i aigua.
Atenció, aquest any també fa-
rem ecofesta.
Sopar preparat i servit  
per la Colla de Geganters  
de Sant Celoni
- A les 9 del vespre
- Plaça de la Vila
- Preu: 8 € + 1 € Eco festa  

Si voleu tiquets haureu de pas-
sar o telefonar a l’Àrea de Cultu-
ra del 25 al 28 d’agost pels ma-
tins de 9 a 14 h, dient el número 
de tiquets que necessiteu (recor-
deu que només podeu encarre-
gar 10 tiquets per persona). Se 
us donarà un número correlatiu 
així que us aneu apuntant, que 
entrarà a sorteig. Aquest sorteig 
es farà el dilluns dia 31 d’agost a 
les 12 del migdia a la Sala Ber-
nat Martorell de Can Ramis. A 
les 5 de la tarda a Can Ramis es 
començaran a vendre els tiquets 
pel número guanyador i correla-
tivament.

Havaneres,  
amb el grup Port Vell
- A 2/4 d’11 de la nit
- Plaça de la Biblioteca

Cremat de Rom
- A les 11 de la nit
- Plaça de la Biblioteca

Concert amb la Sant Andreu 
Jazz Band, sota la direcció 
d’Andreu Chamorro 
santandreujazzband.blogspot.
com.es
I també podreu gaudir de la ba-
llada de Montswing 
- A les 11 de la nit
- El Cardelús > zona barraques 
> escenari gran

Concert amb Oques Grasses
oquesgrasses.com
- Tot seguit
- El Cardelús > zona barraques 
> escenari gran

Dilluns
7 de setembre
Cursa ermites 
Caminada popular que passa 
prop de l’ermita de la Mare de 
Déu del Puig (Turó), per l’esglé-
sia de Sant Martí, l’ermita de 
Sant Ponç i la de Sant Martí de 
Pertegàs (Rectoria Vella). Cal 
recollir els dorsals a la paradeta.
Més informació a la pàgina 18
- A 2/4 d’11 del matí
- C. Esteve Cardelús  

(darrere la Biblioteca)

Inflables per a totes les edats
- D’11 a 1 del migdia
- C. Esteve Cardelús  
(darrere la Biblioteca)

Festa de l’escuma amb  
l’animació d’Encara farem salat
- A les 12 del migdia
- Plaça de la Biblioteca

En cas de pluja a l’Ateneu

En cas de pluja suspès

En cas de pluja suspès

En cas de pluja suspès

En cas de pluja suspès
En cas de pluja suspès

En cas de pluja pavelló

Puntuable Corremonts
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Paella d’arròs, plat d’arròs,  
coberts, tovalló, got, panet,  
aigua, vi i postres.
Servida per la Colla de  
Geganters de Sant Celoni 
- A les 2 del migdia
- Parc de la Rectoria Vella
- Preu: 6 €
Els tiquets es vendran a la  
Paradeta i, si en queden, també 
el mateix dia 7, a partir de les 
11h, al parc. 
Com altres anys els tiquets  
aniran numerats. Si una grup vol 
seure junt, ha de comprar els 
tiquets consecutius. 

Ball de tarda amb Toni Puigvert
- A les 3 de la tarda
- Parc de la Rectoria Vella

Bicicletes al carrer 
Hi haurà 2 recorreguts, per a 
menors de 6 anys acompanyats 
i per als més grans.
Tothom que hi participi ha de 
portar casc.
Aquest any puntua pel Corre-
monts, només has d’engalanar 
la bicicleta, més informació a la 
pàgina 18
- A les 5 de la tarda
- Sortida i arribada: carrer Esteve 
Cardelús (darrere la Biblioteca

Concert de Festa Major,  
amb l’orquestra METROPOL
- A les 6 de la tarda
- Plaça de la Vila

Estirada de corda  
de MontSENYS i MontNEGRES 
Hi haurà 4 categories: infantil de 
6 a 10 anys, juvenil d’11 a 15 
anys, (en aquestes 2 categories 
es limitarà la participació per 
equilibrar la corda i per garantir 
la seguretat), dones de més de 
16 anys i homes de més de 16 
anys.
- A les 7 de la tarda
- C. Esteve Cardelús  

(darrere la Biblioteca)
Més informació a la pàgina 19
 

Fi de Festa Major  
amb l’orquestra METROPOL i 
Veredicte del Corremonts 
- A les 8 del vespre
- Plaça de la Vila

En cas de pluja pista coberta

En cas de pluja pista coberta

En cas de pluja suspès

En cas de pluja suspès

En cas de pluja pavelló
En cas de pluja pavelló

Puntuable Corremonts

Puntuable Corremonts
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CAN RAMIS

Concurs de cartells  
Festa Major 2015
Treballs presentats a la 
25a edició

Exposició de les ma-
quetes de l’Església i 
de l’Ajuntament
Elaborades per  
Joan Canet

De l’1 al 20 de setembre

Horari:   
De dimarts 1 a divendres 
4, de 6 a 8 del vespre;
dissabte 5, d’11 a 2/4 de 
2 del migdia, tarda de 6 a 
2/4 de 9 del vespre; 
diumenge 6, d’11 a 2/4 de 
2 del migdia, tarda tancat; 
dilluns 7 i divendres 11, de 
11 a 2/4 de 2 del migdia i 
tarda de 6 a 8 del vespre; 
els dissabtes, 12 i 19 de 6 
a 8 del vespre;
i diumenges, 13 i 20, de 
12 a 2/4 de 2 del migdia i 
tarda de 6 a 8 del vespre.

El projecte  
BeWater: una  
societat que s’adapta  
al canvi global

Del 23 de setembre  
al 12 d’octubre

Horari:
Dissabtes de 6 a 8  
del vespre i diumenges de 
12 a 2/4 de 2 del migdia i 
tarda de 6 a 8 del vespre.

RECTORIA VELLA

Set artistes interpreten 
poetes catalans
Obres de Glòria Auleda, 
Núria Rossell, Rob Dub-
ois, Carles Puche, Xavi 
Plana, Martí Pey i Stefano 
Puddu.

Del 5 de setembre  
a l’1 de novembre

Horari: 
dijous, divendres i dissab-
te de 5 a 8 del vespre, 
diumenge i festius de 2/4 
de 12 a 2/4 de 2 del mig-
dia i de 5 a 8 del vespre. 

APARADORS

Subhasta de peces 
d’art pel Nepal
Durant els dies de la festa 
major i fins el 3 d’octubre 
s’exposaran a les botigues 
del poble peces d’art, 
cedides pels nostres  
artistes, per a subhastar  
el 3 d’octubre a les 7 de la 
tarda als jardins de  
la Rectoria Vella

EXPOSICIONS
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Activitats de Colla a la Salle
Farem una pancarta gegant de la 
Verdi i també d’altres andròmines 
per engalanar el poble amb el nos-
tre color!
Tothom qui pugui i ho vulgui està 
convidat a col·laborar. Animeu-vos! 
Quants més serem, més riurem i 
més feina farem!
- Setmana del 24 al 28 d’agost
- De 6 de la tarda a 9 del vespre
- LLoc: Escola la Salle

Taller d’engalanar bicicletes
Enguany bicicletes al carrer serà 
prova puntuable pel corremonts.
Vine a la plaça a engalanar la teva 
bici SENY!
Ornamentarem una bicicleta i pro-
porcionarem el material necessari 
per decorar la seva a tothom qui 
ho desitgi (fins a exhaurir existèn-
cies)
- Dilluns, 31 d’agost
- De 6 de la tarda a 9 del vespre
- Lloc: plaça de la Vila

Cercavila d’entitats i  
colles amb xaranga
Vine i participa amb els SENYS a la 
gran cercavila organitzada per to-
tes les entitats i colles del poble.
Cercavila de SENYS amb animació 
sense seny! Farem xerinola i balla-
ruca, per acabar trobant-nos amb 
la resta de colles a la plaça de la 
Vila, a fi d’oficialitzar la festa major. 
No et descuidis el mocador!
- Dimarts, 1 de setembre
- 6 de la tarda
- Lloc: sortida de diferents barris, 

nosaltres sortirem del c. Esteve 
Cardelús, davant del pavelló

Guarnim el territori SENY
Vine a embellir i decorar el territori 
SENY, col·labora a deixar-ho tot 
de color verd amb el material que 
haguem confeccionat durant la set-
mana anterior.
- Dimecres, 2 de setembre
- De 6 de la tarda a 9 del vespre 
- Lloc: plaça Comte del Montseny

Sopar de Carmanyola SENYS
Compartirem, com ja és tradició, 
un sopar de carmanyola tot escal-
fant motors per a la festa
Aquest any, a les 12 de la nit, 
havent sopat, celebrarem plagats 
l’any SENY amb l’animació dels 
Polka Misèria (pit i collons)
Cal que cadascú porti de casa 12 
tastets, petits, verds i, s’enten,... 
comestibles! (llaminadures tipus 
m&m, lacasitos, gominoles... de 
color verd; olives; raÏm; cogom-
brets;...) o qualsevol altra cosa que 
se us acudeixi!
Important!  
Recordeu-vos de dur el sopar
- Dijous, 4 de setembre
- 9 del vespre 
- Lloc: plaça Comte del Montseny

Seguiu-nos a les xarxes socials, 
tant a twitter com Instagram ens 
trobareu com @CollaMontsenys

Comparteix la Festa Major amb 
nosaltres etiquetant-nos al vostres 
tuits, estats de FB o fotos, i fes 
servir els hashtags #CollaMontseny 
i #SomHiSenys
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Ubicació 
Can Ramis, plaça de la Vila

Horari  
dilluns, 31 d’agost, de 5 a 6 de la tarda:  

venda de tiquets pel sopar popular  
(recordeu que el sopar aquest any es  

farà el diumenge)
de dilluns 31 d’agost a divendres 4 de setembre, 

de 2/4 de 6 a 2/4 de 9 del vespre
el dissabte i diumenge dies 5 i 6 de setembre, 

matí d’11 a 2/4 de 2 i tarda de 2/4 de 6 a  
2/4 de 9 del vespre

LA PARADETA

MATERIAL

Mocadors de MontSENYS  
o MontNEGRES  3 €

La Paradeta és el punt d’informació on podeu trobar els programes i  
comprar els materials i tiquets de la Festa Major.

Barret de MontSENYS  
o MontNEGRES 3 €

Davantal de MontSENYS  
o MontNEGRES 2 €

Bossa/motxilla de MontSENYS  
o MontNEGRES 3 €

TIQUETS
Xarrup3 (abans correxarrups)  3 €
Correxutxes 2 €
Sopar popular 8 € + 1 € eco festa
Arrossada 6 €



ECO FESTA

Els plats i gots que es faran servir 
pel sopar popular seran reutilitza-
bles, això vol dir que es cobrarà 
1 € (pel plat i got). Un cop s’hagi 
acabat l’àpat es retornarà aquest 
import (0,50 pel plat + 0,50 del got). 
D’aquesta manera contribuïm a una 
festa més ecològica! Moltes gràcies 
per la vostra participació.
 

CORREMONTS

Proves puntuables dels  
MontSENYS i MontNEGRES

El Corremonts és la competició  
festiva entre MontSENYS i  
MontNEGRES.

Les proves puntuables són:  

1 - Dóna sang per a la festa
2 - Xarrup3 (abans correxarrups)
3 - Correxutxes
4 - Matí boig
5 - Rucada
6 - Cursa ermites
7 - Bicicletes engalanades
8 - Estirada de corda
9 - MontSENYS i MontNEGRES  

pel món 

A Can Ramis hi haurà el marcador 
del Corremonts des d’on podrem 
seguir la competició. A més aquest 
any tindrem el minut a minut de la 
Festa Major al Twitter del Baró de 
Pam i Mig, @baropamimig, i l’APP.

És recomenable que MontSENYS 
i MontNEGRES portem sempre el 
mocador.

El dilluns, 7, al vespre, a la plaça de 
la Vila, s’emetrà el veredicte final del 
Corremonts. Guanyaran els  
MontSENYS? Guanyaran els  
MontNEGRES? 

LES PROVES:

1- DÓNA SANG PER A LA FESTA
Divendres, 28 d’agost, de 5 de la 
tarda a 9 del vespre i dissabte, 29 
d’agost, de 10 del matí a 2 del  
migdia i de 5 de la tarda a 9 del  
vespre, a Can Ramis.
Pot donar sang qualsevol persona 
sana entre 18 i 65 anys que pesi 
més de 50 kg.

PUNTUACIÓ: s’adjudicarà 1/2 punt 
als 100 primers donants de cada 
colla i 1/2 punt per cada 50 donants 
més. Recordeu que només puntua 
qui ha pogut donar sang.
ATENCIÓ! Per tal d’animar a NOUS 
DONANTS a aquests se’ls donarà 2 
enganxines en lloc d’una.

2- EL NOU CORREXARRUPS 
ARA ES DIU XARRUP3

Divendres, 5 de setembre, a les 11 
de la nit, a la plaça de la Vila, tothom 
a participar del nou Correxarrups 
que ara es diu Xarrup3

Proves entre els MontSENYS i els 
MontNEGRES animades i dirigides 
per en Pep Callau & Cia Pepsicolen i 
en Robert Govern. 
 

Com sempre al Correxarrups s’hi 
pot participar a partir dels 14 anys, 
els menors d’aquesta edat hauran 
d’anar acompanyats d’un adult. Els 
xarrups per als menors de 18 anys 
seran sense alcohol i els majors 
podran triar si els volen amb alcohol 
o sense. 
 
La venda de tiquets es farà, a la 
Paradeta de Festa Major. Al comprar 
el tiquet heu de dir de quin tipus 
de xarrup fareu, us donaran una 
bosseta amb l’ampolla on s’hi hau-
rà de portar els xarrups, si voleu el 
beuratge de Festa Major haureu de 
venir a omplir l’ampolla a la plaça de 
l’Església el mateix divendres de 8 a 
9 del vespre, també us donarem el 
material necessari per a les proves 
d’aquest any. Per poder participar, el 
dia del Correxarrups, heu de portar 
posat el mocador, verd o negre, no 
deixar-vos l’ampolla amb el beurat-
ge de Festa Major o els xarrups que 
vulgueu fer-vos a casa i el material 
que us entregarem al pagar el tiquet.
 
PUNTUACIÓ: hi haurà 4 proves i 
cada prova valdrà 0,5 punts. En cas 
d’empat donarem 0,5 punts a cada 
colla.
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3- CORREXUTXES
Dissabte, 5 de setembre, a les 5 de 
la tarda, al pàrquing del Pavelló Mu-
nicipal d’Esports 11 de setembre.
Poden participar nens i nenes a par-
tir de 3 anys d’edat.

Prova 1 
Recicla’t!
A la part central els nens i nenes han 
de construir una muralla amb tetra 
briks que prèviament hauran portat 
de casa pintats de negre o verd. 
Cada nen o nena només en podrà 
portar un. Es valora la muralla més 
elevada i ben construïda.

Prova 2
Quina gana!
Es posaran dos fileres de taules al 
mig de l’espai barraques amb talls 
de síndria: una per senys i una per 
negres. Els nens i nens hauran de 
menjar-se tanta síndria com puguin i 
dipositar els residus orgànics a l’altra 
banda. Guanya qui més quilos de 
síndria hagi menjat.
Si es creu necessari es pot portar 
roba de recanvi o un pitet
Per poder participar, el dia del Cor-
rexutxes heu de portar posat el 
mocador, verd o negre i l’adhesiu 
enganxat en un lloc visible. 
Al final, quan tothom hagi realitzat 
totes les proves, s’entregarà la bos-
sa de xutxes lliurant l’enganxina del 
Correxutxes.

PUNTUACIÓ: hi ha 2 punts del 
Corremonts en joc, que seran per la 
colla que guanyi les 2 proves puntu-
ables. En cas d’empat, 1 punt per a 
cada colla.

4 - EL MATÍ BOIG 
Diumenge, 6 de setembre, de 10 del 
matí a 1 del migdia, a la Sala Bernat 
Martorell.
 
Per poder participar al Matí Boig cal 
que us inscriviu a www.santceloni.
cat/formularis, de dijous 27 d’agost 
a dijous 3 de setembre. Els grups 
poden ser entre 2 i 6 persones, com 
a mínim una ha de ser major d’edat. 
Hi ha places limitades. Ens heu de 
dir el nom del grup i per quina colla 
participeu, Senys, Negres o grup 
mix. Al llarg de tot el matí s’hauran 
d’anar aconseguint els objectes que 
us demanarem. 

PUNTUACIÓ: aquesta prova val 2 
punts; 1 punt a la participació (su-
mant quantes persones hi participen 
pels MontSENYS i quantes pels 
MontNEGRES) i 1 punt que es do-
narà al grup que faci més proves del 
matí boig (si el grup és MontSENY, 
es donarà el punt a la colla dels 
MontSENYS. Si el grup és Mont-
NEGRE, es donarà el punt a la colla 
dels MontNEGRES. I si el grup gua-
nyador és mixt, es donarà 0,5 punts 
a cada colla). 

5 - LA RUCADA 
Diumenge, 6 de setembre,  
a 2/4 de 7 de la tarda, al Cardelús.
 
És la cursa de rucs de la Festa Ma-
jor. Per participar-hi, heu de formar 
equips de 2 persones, majors de 18 
anys, que competiran pels Mont-
SENYS o pels MontNEGRES. Les 
inscripcions les farem el mateix dia. 
Abans de la Rucada, a 2/4 de 5 de 

la tarda, la mainada, acompanyats 
dels pares, podrà fer voltes damunt 
dels rucs. 

PUNTUACIÓ: 1 punt a la colla  
guanyadora.

6 - CURSA DE LES ERMITES  
Dilluns, 7 de setembre, a 2/4 d’11 
del matí, amb sortida i arribada al c. 
Esteve Cardelús, darrere la Bibliote-
ca. Caminada popular que passarà 
pel barri de l’ermita de la Mare de 
Déu del Puig (Turó), sense arribar 
a dalt, per l’església de Sant Martí, 
l’ermita de Sant Ponç i la de Sant 
Martí de Pertegàs (Rectoria Vella), 
per acabar novament al c. Esteve 
Cardelús. Hi haurà 3 llocs de control
Cal recollir els dorsals a la Paradeta. 

PUNTUACIÓ: hi ha 2 punts  
del corremonts en joc
Modalitat popular: 1 punt per la 
participació de més MontSENYS o 
MontNEGRES amb diferència de 
10, que acabin la cursa amb els 3 
gomets enganxats al dorsal abans 
d’una hora i mitja.
Modalitat competició: 1 punt per a la 
colla que classifiqui primer 3 homes 
i 3 dones conjuntament. Aquests 
dorsals també comptabilitzen a la 
cursa popular.
A les 2 modalitats si hi ha empat es 
donarà 0,5 punts per cada colla

7 - BICICLETES ENGALANADES
Dilluns, 7 de setembre, a les 5 de la 
tarda, al c. Esteve Cardelús (darrere 
la Biblioteca). Hi haurà 2 recorre-
guts, per a menors de 6 anys acom-
panyats i per als més grans.



Si vols engalanar la bicicleta recull 
1 dorsal a la paradeta, quan hagis 
acabat el recorregut has de passar 
i entregar el dorsal al lloc que t’indi-
carem
PUNTUACIÓ: hi ha 1 punt del cor-
remonts en joc, que el guanyarà la 
colla que tingui més participants 
amb la bicicleta engalanada.

8 - L’ESTIRADA DE CORDA
Dilluns, 7 de setembre, a les 7 de la 
tarda, al c. Esteve Cardelús (darrere 
la Biblioteca)
Per participar és recomana portar 
guants i no us deixeu el mocador.

PUNTUACIÓ: s’estableixen 4 cate-
gories: Infantil de 6 a 10 anys; juvenil 
d’11 a 15 anys, (en aquestes 2 
categories es limitarà la participació 
per equilibrar la corda i per garantir 
la seguretat),  dones de més de 16 
anys i homes de més de 16 anys. 
Es donarà 0,5 punts per a cada 
categoria que guanyi la prova.

9 - MontSENYS  i  
MontNEGRES PEL MÓN
Mostra fotogràfica
Dissabte, 5 de setembre, d’11 del 
matí a 1 del migdia, a l’entrada de 
Can Ramis.
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!
És important que a la fotografia surti 
el mocador de Senys o Negres.
Les fotografies (fotocòpies làser 
o impressions digitals) han de ser 
mida A4 o A5. Heu de posar al mar-

ge de la foto, el nom del fotògraf i el 
lloc on està realitzada.
Només es poden presentar 2 foto-
grafies com a màxim per viatge.
Cadascú ha de penjar la seva foto. 
PUNTUACIÓ: es donarà 1 punt a la 
colla que presenti més fotografies 
amb diferència de 10.

LA CAMPANYA 
DELS MontSENYS  
i MontNEGRES

Si has engalanat el teu balcó, fines-
tra, carrer, aparador,etc. porta una 
foto de l’1 al 4 de setembre a la 
Paradeta, de com ha quedat, po-
sant al marge el nom i el lloc. Encara 
que no puntuï en el corremonts hi ha 
haurà premis per a  la: 
- Casa més ben engalanada  

dels MontSENYS
- Casa més ben engalanada  

dels MontNEGRES
- Carrer més ben engalanat,  

ja sigui MontSENYS,  
MontNEGRES o mixte

- Millor APARADOR engalanat  
de Festa Major 

FESTA MAJOR 2.0

Informa’t de tot el que passa a la 
Festa Major a través de les xarxes 
socials del Baró de Pam i Mig. Viu 
el minut a minut seguint-la al Twitter, 
@baropamimig. Repassa la jornada 

a la pàgina de Facebook, Baró de 
Pam i Mig. Gaudeix de les millors 
imatges de la Festa Major amb l’Ins-
tagram, @barodepamimig. I partici-
pa dels concursos 2.0 emportant-te 
premis de luxe!

Twitteja  
la Festa Major

Sigues cronista de la Festa Major de 
Sant Celoni d’aquest any. Només 
cal disposar d’un compte a Twitter. 
Tots els comentaris han de contenir  
#FMsantceloni.
Així crearem les Cròniques dels 
Senys i Negres de la Festa Major 
2015 entre tots. 

Ja tens l’APP de 
Festa Major?

Descarrega’t l’APP de Festa Major 
amb l’agenda i el marcador del 
Corremonts! Gentilesa de BooGa 
Studio.
 

Àlbum de fotos  
de la Festa
Cada dia podrà veure una selecció 
de fotos de la Festa al web de 
l’Ajuntament
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ESPAIS FESTA MAJOR
ZONA FIRA

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

Oberta de divendres 4 a les 5 de la tarda a di-
lluns 7 de setembre a les 11 de la nit
Ubicada a la zona de la Forestal

Aquest any recuperem el segon escenari gràcies a 
gent de Sant Celoni que té ganes de treballar i millorar 
la Festa. La nit de dissabte grups de la zona ens en-
senyaran la seva música. I diumenge, serà el torn dels 
joves DJ’s!! que podran pujar a l’escenari a punxar la 
seva música. Tothom que hi estigui interessat, cal que 
s’apunti a www.santceloni.cat/formularis. 

Cada DJ’s podrà punxar 30 minuts. Els DJ’s seran 
seleccionats a partir de les dades que ens proporcio-
nin al formulari que es podrà omplir fins diumenge 30 
d’agost. Amb aquesta proposta es vol obrir les portes 
als estils de música que normalment no se senten ni 
es punxen, així que seran més valorats aquests estils 
a l'hora de fer la selecció.
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SOM.NIT a l’espai  
barraques i concerts

Com cada any, des del Tritó del Baix Montseny, 
Pla integral sobre addiccions, es té en compte el 
consum de drogues i els comportaments de risc 
durant la Festa Major i enguany comptem amb la 
col·laboració de Som.Nit, un projecte d’informa-
ció, prevenció i reducció de riscos en el consum 
de drogues a tot el territori català.

El projecte Som.Nit inclou un seguit de compo-
nents destinats a prevenir els efectes negatius de 
l’abús d’alcohol, la conducció i altres comporta-
ments de risc associats.

Ubicat al pàrquing del pavelló municipal  
d’esports 11 de setembre

EL CARDELÚS -  
ZONA BARRAQUES I  
CONCERTS

És l’espai on hi ha l’escenari dels concerts i les 
barraques de les diferents entitats. Hi haurà 10 
barraques: ASCA (Associació Sociocultural Ac-
cessible), Casal Independentista Quico Sabaté, 
Club Esportiu Sant Celoni, Club Pati – Hoquei, 
Club Patinatge Artístic, Club de Rol Alastor, Colla 
Bastonera Quico Sabaté, Colla de Diables de 
Sant Celoni, Dansa Espiritual del Ventre i Penya 
Barcelonista. El servei de gots el farà La Clau que 
obri tots els panys.

Per millorar la  
Festa Major  

ens cal la teva opinió!

No et quedis sense dir la teva opinió!  
Si tens propostes o suggeriments pots fer-les arribar a 

cultura@santceloni.cat o a la bústia que  
trobaràs a l’entrada de Can Ramis.

També pots participar a la reunió de tancament  
de la Festa Major que tindrà lloc el  

dilluns dia 21 de setembre  
a les 7 de la tarda a la Rectoria Vella.
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AGENDA
del 8 al 26 de setembre
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Dimarts 
8 de setembre
Missa en honor a la Patrona
- A 2/4 de 8 del vespre
- Turó de la Mare de Déu  

del Puig

Dijous 
10 de setembre
L’última Diada autonòmica 
Acte polític + recital poètic + 
concert 
- A les 8 del vespre
- Plaça de l’Església  

Organitza: CUP

Amics de les Arts, concert
- A les 2/4 de 10 del vespre
- Teatre Municipal Ateneu,  

Sala Gran
- Preu entrades: 20 € públic  

general; i 10 € socis entitat
Venda d’entrades:
Anticipades: dies 24, 25 i 31 
d’agost i 1 i 9 de setembre,  
de 18 a 20 h al Centre Municipal  
d’Expressió, c. Sant Josep, 18
Mateix dia: 1 hora abans  
del concert (20.30 h), al Teatre 
(entrada pel c. Germà Emilià)
Organitza: Entitat Ateneu Sant Celoni

Encartellada simbòlica i  
penjada de l’estelada
- A les 12 de la nit
Organitza: CUP

Divendres  
11 de Setembre
XXXI Torneig de l’Amistat  
memorial José Luís Sánchez
- A les 9 del matí
- Pistes municipals de  

Petanca, c. Minuart, 6
Organitza: Club Petanca les Borrelles 

DIADA NACIONAL  
DE CATALUNYA
Ofrena floral
- A les 10 del matí
- Monument 11 de setembre
Seguidament
Cercavila d’entitats de cultura 
popular fins la plaça de la Vila

Acte 11 de setembre
Amb actuacions de  
diverses entitats,
Lectura del manifest, 
Cant dels segadors,

Sardanes amb amb la cobla 
Foment del Montgrí
- Plaça de la Vila

Omplim la Meridiana!
Si voleu venir amb autocar  
podeu adquirir els tiquets  
a la llibreria Alguer7 o a la  
sabateria infantil Monrabà.
Organitza:  
Assemblea Territorial de Sant Celoni (ANC)  
i Òmnium Cultural del Baix Montseny  

Dissabte 
12 de setembre
Espectacle Marduix-Jaume 
Arnella, Una Esperança
Dins l’exposició Set artistes 
interpreten poetes catalans
- A les 7 de la tarda
- Rectoria Vella, capella de  

Sant Martí de Pertegàs

Diumenge 
13 de setembre
Gimcana popular  
amb bicicleta 
De 0 a 100 anys. Per passar un 
matí entretingut fent filigranes 
amb la bicicleta, esmorzar i 
obsequis per a tothom.
- A les 10 del matí
- Pàrquing del pavelló municipal 

d’Esports 11 de Setembre

Organitza: Club Ciclista Sant Celoni i  
Associació Veïns Residencial Esports
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Dissabte 
19 de setembre 

V Festa de la cervesa 
a Sant Celoni
Tasta les millors cerveses  
artesanes, La Força, El Barret,  
La Brava, El Timbal i més.
Per als més petits tallers d’activi-
tats, al matí de tir amb arc infantil, 
inflables a la tarda.
Servei de brasa per esmorzars de 
forquilla, dinar, fer tapes o sopar.
De de les 6 de la tarda actuació 
amb música en viu a càrrec de 
Ràdio Vintage Club i Halter Ego, 
entre d’altres.
Hi haurà votació i premi per esco-
llir la millor cervesa de la V Festa 
de la Cervesa 2015
- A partir de les 12 del migdia fins 

l’1 de la matinada
- Pàrquing del pavelló municipal 

d’Esports 11 de Setembre
Organitza: JEV, Joves d’Esquerra Verda de 
Sant Celoni i La Batllòria
 

Diumenge 
20 de setembre 
Poesia als Parcs.  
Lletres i paisatges
Parc del Montnegre i el Corredor
- A les 12 del migdia
- Font del Pradelló. Olzinelles, 

Sant Celoni

Intuït vocal concert  
de Paca Rodrigo
Paca Rodrigo celebra els set 
anys de vida del Festival de les 
Veus i s’acomiada d’ell amb 
aquest nou concert A PÈL, el tre-
ball musical més actual on fa un 
particular homenatge a la natura, 
amb temes inspirats i composats 
en la nostra muntanya i també 
cantarà d’altres temes escollits 
especialment. Aquest concert A 
PÈL és un duet amb el percussi-
onista Ernest Martínez, amb Pere 
Lucena al so.
- A les 7 de la tarda
- Jardins de la Rectoria Vella

Dilluns 
21 de setembre
Reunió valoració festa major
- A les 7 de la tarda
- Rectoria Vella

Dissabte 
26 de setembre
Visita guiada per part  
del col·lectiu de l’exposició 
Set artistes interpreten poetes 
catalans
- A les 7 de la tarda
- Rectoria Vella

En cas de pluja  
Sala Bernat Martorell 
(Can Ramis)



Aquesta serà una setmana dedicada a l’aproximació al món forestal 
a través d’una àmplia oferta d’activitats culturals, lúdiques, divulgatives i 
tècniques. Concerts, exposicions, passejades guiades pels boscos propers, 
jornades tècniques, xerrades divulgatives i propostes gastronòmiques  
pensades per al coneixement i divulgació de la diversitat de boscos i  
paisatges del nostre entorn.

Consulteu-ne tots els detalls al programa de la I Setmana bosc i societat  
(www.santceloni.cat) (www.baixmontseny.net)

Del dissabte 26 de setembre  
al diumenge 4 d’octubre

I SETMANA
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Organitza:  
cercle Econòmic i Social Baix Montseny,  
Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la UAB i  
Ajuntament de Sant Celoni, amb la col·laboració de  
diverses entitats del Baix Montseny

BOSC I SOCIETAT
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Agrupament Escolta i Guia Erol
ANC, Assemblea Nacional Catalana
Asca, Associació Sociocultural Accessible
Assemblea Local Creu Roja
Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental
Associació de Gent Gran de l’Esplai
Associació Neurològica Amics Baix Montseny
Associació de Veïns Residencial Esports
Cambridge School 
Candidatura d’Unitat Popular
Casal Independentista Quico Sabaté
Centre de dia Indaleci Losilla
Club Ciclista Sant Celoni
Club de Rol Alastor
Club Esportiu Sant Celoni
Club Hoquei Línia Sant Celoni
Club Patí Sant Celoni, Hoquei
Club Patinatge Artístic
Club Petanca les Borrelles
Club Petanca Sant Celoni
Club Volei Sant Celoni
Colla Bastonera Quico Sabaté
Colla de Diables de Sant Celoni
Colla de Geganters de Sant Celoni

Colla dels MontNEGRES
Colla dels MontSENYS
Comissió Barraques
Comissió Concerts
Comissió de Correxarrups
Comissió de Correxutxes
Comissió de Sant Antoni Abat
Convergència Democràtica de Catalunya
Coral Briançó
Dansa Espiritual del Ventre
Diputació de Barcelona
Entitats del Pacte Local pel Dret a Decidir
Els Cantaires
Grup de Puntaires Montserrat Domènech
Joventut Nacionalista de Catalunya i CDC
JEV Joves d’Esquerra Verda
La Clau que obri tots els panys
Montswing
Oficina de Català de Sant Celoni
Òmnium Cultural
Parròquia de Sant Martí de Sant Celoni
Passaltpas Danses del Món
Penya Barcelonista
Trup de Nassos

Ha organitzat les activitats d’aquest programa:

Amb la col·laboració de:
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PUBLICITAT
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6x3
Premsa, papereria i
objectes de regal

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

Sant Celoni

Angolo
Restaurant - Pizzeria
Menjars per emportar

Crta. Vella amb Roger de 
Flor, 143

Tel. 93 867 11 14
Sant Celoni

Ca l’Arenas
Carnisseria 

amb elaboració pròpia
Menjars casolans

c. Major, 102
Tel. 93 867 02 93 

Sant Celoni

Anna Mary
Perruqueria

pl. Mercè Rodoreda, 5
93 867 15 01
Sant Celoni

Aros Bricolage
ctra. C-35 km. 56

Sant Celoni
Tel. 93 867 56 88
Fax 93 867 43 61

www.arosbricolage.com

Aroma
Restaurant

c. Sant Joan, 33
93 867 46 38

www.aromarestaurant.es
aroma@aromarestaurant.es

Sant Celoni

Congelats Estival
Mercat Municipal:  

Parada 26-29
Tel. 93 867 48 86

Sant Celoni
El Temple. Tel. 93 867 48 90

Sta. Maria Palautordera

Crac - Crac
Regals, fruits secs 

i caramels
c. Major, 130

Tel. 93 867 16 20 
Sant Celoni

Cristalleria 
Morató, s.a.

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

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

morato@vidreialumini.net 
www.moratovidreialumini.

com

Cuines Naranjo
Reformes de cuines  

i banys
Hacker: Vial Paral·lel, 72

Tel. 663 331 415
Sant Celoni (Can Pamies)

naranjo@naranjocuines.com

Disseny 
Les Agudes

Cuines - Banys -  
Mobles a mida

C. Girona, 52 - Sant Celoni 
Mòbil 665 522 477

Tel./Fax 93 848 44 24
pol-dissenylesagudes@

hotmail.es

Rostisseria 
El Faig

Tot tipus de menjar 
per emportar

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

Esports 117
 

Major, 117
Tel. 93 867 17 03

Sant Celoni

Ferreteria Gurri
 Cofac

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

info@ferreteriagurri.com
www.ferreteriagurri.com

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

Fusteria i
Mobles Puig

Avgda. De la Pau, 29 
Sant Celoni

Tel. 93 867 04 96 
Tel. 93 867 43 26  

fpuig@fusteriapuig.com
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Arco
Impremta i copisteries

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

Verge del Pilar, 120,  
Cardedeu

Josep Hilari
Corredor d’assegurances 

c. Sant Joan, 25 - Sant 
Celoni

Tel. i Fax 93 867 25 04
Mòbil 669 402 865

josep@josephilari.com
www.josephilari.com

La Llesca
Granja Creperia
Tenim Terrassa

c. Balmes, 5
Tel. 93 867 32 83

Sant Celoni

Montseny Motors
Vendes i serveis Opel 

Ctra. C-35 km.56,700
Tel. 93 867 39 43

Sant Celoni
www.montsenymotors.com

Mora-Vigas
125è aniversari

Cotilleria, llenceria 
i bany

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

Sant Celoni

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

www.grupmarin.com
info@grupmarin.com

Sant Celoni

MNC Perruquers
+ que una perruqueria

Sant Celoni
Ctra. Vella, 121  
T. 93 867 48 74

www.mncperruquers.com

Nou Look
Perruqueria -  Barberia
c. Major, 29 - Sant Celoni

Tel. 672 256 767
noulook.santceloni@gmail.com
La nostra coloració no conté 

PPD!

Ninou 
Marroquineria
c. Major, 140

Tel.93 867 10 48
Sant Celoni

Restaurant, bar
Els Avets
c. Major, 63

Tel. 93 867 04 07 
93 867 40 42
Sant Celoni

Sansasec Tintoreria  
Bugaderia

Centre de neteja i cura tèxtil
Sistema ecològic
c. Bruc, local 4

Tel. 93 848 52 21
Sant Celoni

Sec i Cuit
Mercat Municipal

Parada 33
Tel. 93 867 32 46

Tretze Vents
Papereria - Joguines

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

Sant Celoni
www.tretzevents.com





BONA
FESTA 
MAJOR!
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Auto Sant Celoni Doctor Trueta, 22-24     08470 Sant Celoni     Tel. 93 867 03 95

Un servei 10.
Servei Oficial Volkswagen Vehículos Comerciales.

5. Carrosseria  
100% Volkswagen.2. Canvi d’oli.1. Canvi  

de líquid de frens. 3. Corretja  
de distribució. 4. Canvi d’amortidors.

6. Servei pre-ITV. 7. Canvi d’escombretes. 8. Servei de  
manteniment oficial. 9. Revisió de seguretat. 10. Canvi  

de pneumàtics.

Serveis
&Mobilitat
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