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Bona  Festa  Major!!



Celonines i celonins,
 
Torna la nostra Festa Major i torna un personatge molt estimat per tots 
nosaltres. Sí, la Srta. Muntanyetes deixa Broadway per venir a terres 
baixmontsenyenques i animar la nostra festa (estigueu atents als nous 
reptes que ens proposa!). Una festa que començarà el divendres 31 
d’agost amb el pregó de l’Agrupament Escolta i Guia Erol, que ha 
complert els 20 anys de vida educant en el lleure a molts nois i noies 
de la nostra vila. Moltes gràcies per estar sempre a punt!
 
Com bé sabeu sense civisme, respecte i salut no hi ha festa. Per 
això, entre altres mesures, aquest any hem activat un protocol contra 
les agressions masclistes en espais festius gràcies a la iniciativa de 
col·lectius feministes. A la zona de barraques trobareu el Punt Lila que 
us pot informar i acompanyar sobre qualsevol dubte o incidència.

 
La nostra Festa s’allargarà fins dilluns 10 de setembre amb un potent programa de concerts amb grups 
d’actualitat, com Zoo o Catarres, i també farcit d’activitats culturals i de carrer diverses de circ, música, clown... 
conjuntament amb el munt de propostes que tenen les nostres entitats, i que cada vegada arriben més als barris 
de la nostra vila. A totes les entitats i associacions, gràcies per la bona feina que feu!
 
Aquest any ens retrobarem amb uns vells amics que ens van presentar la Colla de geganters i grallers de Sant 
Celoni: la Colla de Saint Sylvestre, amb el seu gegant Le Ménestrel, que quasi arriba als 5 metres d’alçada. I 
també tindrem un moment pel record i l’agraïment per una persona a qui trobem molt a faltar i que tant ha fet 
pel patinatge a Sant Celoni: donarem el nom de Jaume Pons a la Pista Coberta del Camp de Futbol.
 
I també cal recordar, malgrat l’ambient alegre i festiu, la injustícia de la repressió que viuen moltes persones al 
nostre país. Pels presos polítics, els exiliats i els altres repressaliats. La nostra alegria no serà completa sense la 
seva llibertat. Per això us convidem a celebrar, sempre des del respecte i el civisme, la nostra Diada Nacional i 
a participar de les concentracions convocades. Enguany el nostre 11 de Setembre tindrà un escenari especial: 
la nova plaça 1 d’Octubre.
 
Gràcies a tots els que feu possible la Festa Major. Sortiu al carrer, participeu, gaudiu-la!
 
Bona Festa Major!
 

Francesc Deulofeu i Fontanillas
Alcalde



Portada: Jaume Gubianas
(guanyador del 28è concurs del cartell i de la portada del programa de la Festa Major)



Divendres
31 d’agost 
 

Dóna Sang per a la festa
- de 5 a 9 del vespre
- can Ramis
Organitza: Associació de Donants de Sang del
Vallès Oriental 

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 i les 
Espurnes del Montseny
- 2/4 de 6 de la tarda
- recinte municipal Alfons Moncanut

Per la Festa Major posa 
l’estelada al balcó
Es repartiran 800 estelades
- 2/4 de 8 de la tarda
- plaça de la Vila
Organitza: JovesxCat i JuntsxCat de Sant Celoni 

Pregó de Festa Major
a càrrec de l’Agrupament Escolta i 
Guia EROL amb motiu del seu 20è 
aniversari
- 2/4 d’11 de la nit
- plaça de la Vila

Concert
amb BEMBA SAUCO
- 11 de la nit 
- plaça de la Vila

Correxarrups
Cercavila animada amb una xaranga 
amb proves entre MontSenys i 
MontNegres de la mà de PEP 
CALLAU
- 1 de la matinada
- sortida: plaça de la Vila 
Preu: 3 € 

Festa final del correxarrups
amb els DJ LEE BEATS 
- de 3 de la nit a 5 de la matinada
- pista esportiva de Sant Ponç



Dissabte
1 de setembre 

Torneig de presentació dels 
equips d’Hoquei
- de les 9 del matí a les 8 del vespre
- pista coberta del Camp Municipal 
d’Esports
Organitza: Club Patí Sant Celoni,  secció Hoquei 

Dóna Sang per a la festa
- de 10 a 2 del migdia i
de 5 a 9 del vespre
- can Ramis
Organitza: Associació de Donants de Sang del
Vallès Oriental 

Matí boig    
- 10 del matí
- Biblioteca l’Escorxador

Food Trucks
Menjar diferent a peu de carrer: 
creps vegans dolços i salats, cuina 
asiàtica, fast food ecològic, pasta, 
ous estrellats...
- de les 11 del matí a les 12 de la nit 
- plaça de la Biblioteca i carrer Lluís 
Montané

MontSENYS i MontNEGRES
pel Món 
Veniu a penjar la vostra foto! 2 
categories: la Clàssica i la “Revival“
- d’11 a 1 del migdia
- can Ramis

Els Cantaires
Vine a cantar amb nosaltres aquesta 
Festa Major! 
- 12 del migdia
- carrer Major de Dalt
Organitza: Els Cantaires

Festival de hip hop
SANSA RAP VOL.1
Graffitis, freestyle, grups locals i molt 
més en la primera edició d’aquest 
festival
- de les 4 de la tarda a
les 11 de la nit
- parc de la Rectoria Vella

Prova dels Traginers  
Traginers infantils, passada de pinyes
Traginers adults, passada de llenya
- 5 tarda
- plaça Cardenal Cisneros

Festa Country
per a la donació de sang
- 2/4 de 6 tarda
- plaça de la Vila
Organitza: Associació de Donants de Sang del
Vallès Oriental

Espectacle de circ
amb THE BLACK BLUES 
BROTHERS 
- 8 del vespre
- plaça de la Biblioteca

Correfoc infantil i juvenil
amb les Espurnes del Montseny
Recorregut: pl. del Bestiar, c. Santa 
Fe, c. Abat Oliba, pl. de l’Església,
c. Major i plaça de la Vila
- 9 del vespre
- plaça del Bestiar
Consulteu les mesures de seguretat a:
www.santceloni.cat/correfoc
Organitza: Espurnes del Montseny

Barstronada
córrer- bars pel carrers de la Vila
- 2/4 de 10 del vespre
- sortida: plaça de la Biblioteca
Organitza: Colla Bastonera Quico Sabaté

Concert
amb MIQUEL DEL ROIG i
DJ RAMON
- 11 de la nit 
- plaça de la Biblioteca



Diumenge
2 de setembre

Torneig de presentació dels 
equips d’Hoquei
- de les 9 del matí a les 3 de la tarda
- pista coberta del Camp Municipal 
d’Esports
Organitza: Club Patí Sant Celoni, secció Hoquei 

Splash Slide
Tobogan-lliscador doble súper llarg 
(75 m.) per a petits i grans a partir de 
6 anys o de 120 cm d’alçada
Vestits o amb banyador, descalços o 
amb xancletes tancades. Cal portar 
tovallola
- d’11 a 2 del migdia
- carrer Eduard Domènech

Inflables d’aigua
per a infants de 3 a 6 anys
- d’11 a 2 del migdia
- carrer Pitarra

Food Trucks
Menjar diferent a peu de carrer: 
creps vegans dolços i salats, cuina 
asiàtica, fast food ecològic, pasta, 
ous estrellats...
- de les 11 del matí a les 12 de la nit 
- plaça de la Biblioteca i carrer Lluís 
Montané

Vermut musical
amb COMBO LAB de l’Escola 
Municipal de Música
- 12 del migdia
- plaça de la Biblioteca

Animació infantil
La Cigala i la formiga
amb la companyia XIP XAP 
- 6 de la tarda
- plaça de la Biblioteca

Groc Truck
Vine a omplir el llaç gegant tot 
gaudint de tapes i bona música!
Acte solidari
- 2/4 de 8 del vespre
- plaça de la Biblioteca
Organitza: Assemblea Territorial de Sant Celoni (ANC) 
i Òmnium Cultural del Baix Montseny

Dilluns
3 de setembre 

Taller de preparació del 
Correxutxes
- 6 de la tarda
- plaça de la Vila
Organitza: Colla dels MontNegres

Paradeta gegantera
de samarretes, banderoles, puzles 
i les figures de goma d’en Martí i la 
Maria del Puig.
Oberta dilluns 3, dimarts 4 i dimecres 
5 de setembre
- de 6 a 8 de la tarda
- plaça de la Vila
Organitza: Colla de Geganters de Sant Celoni

Cercavila de Festa Major amb 
la Muntanyetes
i les entitats organitzadores de 
la Festa Major i les Colles dels 
MontSenys i dels MontNegres
- 2/4 de 7 de la tarda
- de la plaça Rafael Ferrer de Sant 
Ponç fins a la plaça de la Vila 

Ballem la Festa Major!
Farem el ball que podràs seguir a les 
xarxes socials!
I continuarem ballant diferents 
coreografies dels hits de sempre 
amb el DJ Carxofa
Amb la col·laboració de l’escola de 
Dansa Contrajazz 
- 7 de la tarda
- plaça de la Vila



Dimarts
4 de setembre

Joc de pistes
per a nens i nenes de 6 a 12 anys
Troba el missatge amagat fent servir 
la llengua de signes!
- 6 de la tarda
- Oficina de Turisme 
Cal inscripció prèvia a:
www.santceloni.cat/formularis, 
per telèfon al 93 867 01 71 o 
presencialment a l’Oficina de 
Turisme 
  

Passejada i Marxa
per les ermites
Caminada popular d’uns 4 Km i 
Marxa de 10 Km pels qui tenen 
ganes de córrer. I acabarem amb 
una refrescada final! Cal recollir els 
dorsals a la Paradeta
- 2/4 de 8 del vespre, sortida Marxa
- 8 del vespre, sortida Passejada
- plaça de la Vila

Cinema a la fresca
Voldràs unes crispetes? I unes 
llaminadures?
No et perdis la pel·lícula!
- 2/4 de 10 del vespre 
- plaça de l’Església
Organitza: Colla dels MontNegres
 

Dimecres
5 de setembre

Mural de Festa Major dels 
MontNegres
Deixarem una paret ben bonica tot 
l’any amb la col·laboració de tothom! 
Vine a pintar! Informa’t per xarxes 
socials  
- 6 tarda
- sortida: plaça de la Vila
Organitza: Colla MontNegres

Vine a passar una bona estona
fent tallers amb els Senys!
- 6 de la tarda
- plaça de la Vila
Organitza: Colla dels MontSENYS

Exhibició de Judo i
Jiu Jitsu brasiler
- 2/4 de 7 de la tarda 
- plaça de l’Església
Organitza: Club Judo Baix Montseny

Zumba
amb la Loli
Obert a tothom, no cal inscripció 
prèvia 
- 2/4 de 8 de la tarda
- plaça de la Vila
Organitza: Centre Municipal d’Esports Sot de les 
Granotes - UESPORTS Sant Celoni

Sopar a la fresca
Botifarra amb mongetes, pa amb 
tomàquet, beguda i postres.
I per acabar, cava i galetes per a 
tothom!!
- 9 del vespre
- carrer Sant Pere
- preu: 8 €, venda de tiquets 
numerats a partir de dilluns 3 de 
setembre a la paradeta gegantera
Organitza: Colla de Geganters de Sant Celoni

            En cas de pluja al pavelló 11 de setembre

Dijous
6 de setembre

Visita dels gegants
a la Residència Sociosanitària
Verge del Puig
- 4 de la tarda
- Residència Sociosanitària
Verge del Puig
Organitza: Colla de Geganters de Sant Celoni

Presentació del col·lectiu 
Gita de Bruixa i del Protocol 
d’actuació contra les 
agressions masclistes en espais 
lúdico festius al Baix Montseny
- 6 de la tarda
- plaça de la Vila
Organitza: Gita de Bruixa



Taller de gospel
amb Karol Green
Per a totes les edats i nivells i 
pensat per passar-ho bé i viure una 
experiència vibrant, vital i única
- 7 de la tarda
- plaça de la Vila

Venda limitada de samarretes 
dels Senys
- de 6 a 8 del vespre
- plaça 1 d’Octubre
Organitza: Colla dels MontSenys

Sopar de carmanyola Senys
I música amb ECOBAND i el DJ 
Burinat
Servei de barra
- 9 del vespre
- plaça 1 d’Octubre
Organitza: Colla dels MontSenys

           En cas de pluja a la pista coberta

Sopar dels MontNegres
Gran botifarrada i ball amb
LA TRIBUT FM
- 2/4 de 10 del vespre
- carrer Sant Pere
Preu: 4 €, inclou pa amb tomàquet 
i botifarra. Hi haurà servei de barra. 
Concurs de postres. Hi ha tiquets 
per a celíacs.
Venda de tiquets al Formiguer, a 
partir del 6 d’agost 
Organitza: Colla dels MontNegres 
  
            En cas de pluja al pavelló 11 de setembre

Divendres
7 de setembre

Repte 3x3 de bàsquet
Tres jugadors per equip
(amb un reserva opcional).
5 categories: mini, infantil, cadet, 
junior i senior 
- de 5 a 10 del vespre
- pavelló 11 de setembre
Preu: 15 € per jugador
Inscripcions:
www.basquetsantceloni.com/3x3fm2018
(inclou samarreta de bàsquet 
reversible Seny o Negre)
Organitza: Club Bàsquet Sant Celoni

Missa de campanya
I seguidament baixada de la Mare de 
Déu fins a la Parròquia
- 7 de la tarda
- Ermita del Turó de la Mare de Déu 
del Puig

Passejada amb patins i 
patinets
Patins de rodes, patins de línia, 
patinets, monopatins...Obligatori 
portar proteccions de mans, colzes i 
genolls.
Recorregut: c. Torras i Bages, c. 
Ramis, c. Aneto, pg. Pertegàs, c. 
Roger de Flor, c. Bruc, c. Consolat 
de Mar, pl. Josep Alfaras, c. Sant 
Roc, c. Sant Llorenç, c. Sant 
Francesc, c. Santiago Rusiñol, c. 
Joaquim Sagnier, c. Santa Rosa, c. 
Sant Martí, c. Campins, c. Torres i 
Bages i pl. de la Vila
- 7 de la tarda
- sortida: plaça de la Vila
Organitza: Club Hoquei Línia Sant Celoni

Acte d’homenatge a 
l’entrenador de patinatge 
artístic Jaume Pons
A la pista coberta que passarà a 
portar el seu nom
- 2/4 de 8 del vespre
- pista coberta del Camp Municipal 
d’Esports
Organitza: Club Patinatge Artístic Sant Celoni

Espectacle de circ i
clown Nàufrags
amb la COMPANYIA LA INDUSTRIAL 
TEATRERA 
- 10 del vespre
- plaça de la Biblioteca



Concerts de DJ’s 
- d’11 de la nit a 4 de la matinada
- espai Barraques, escenari petit                                                                                                                                            
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                   

Concerts
amb ZOO + DJ Marvin
- de 2/4 de 12 de la nit a 5 de la 
matinada
- espai Barraques, escenari gran

Dissabte
8 de setembre
 

Activitats de manualitats
en anglès
- de 10 a 1 del migdia
- plaça de la Vila, sota els porxos
Organitza: Cambridge School

             En cas de pluja Teatre Ateneu

Mercat de l’intercanvi del joc, 
el llibre i la roba infantil
Per a nens i nenes fins a 12 anys
Veniu a intercanviar aquells jocs, 
llibres i roba que ja no utilitzeu per 
altres que siguin del vostre interès
- d’11 a 1 del migdia
- plaça de la Vila
Organitza: Comissió Correxutxes

             En cas de pluja Teatre Ateneu

La gran canicada
per a tota la família
Grans circuits cooperatius amb 
1.000 caniques
Instal·lació i perfomance participativa, 
dinàmica i familiar
- d’11 a 1 del migdia
- plaça de la Vila
             En cas de pluja Teatre Ateneu

Classes iniciació al món de 
l’skate 
obertes a tothom
- 11 del matí
- parc d’activitats del Pertegàs

XXV Trobada de Puntaires
- d’11 a 1 del migdia
- carrer Major
Organitza: Grup de Puntaires Montserrat Domènech

             En cas de pluja Teatre Ateneu

Cantada especial Cantaires i 
Avui Cantem
Vine a cantar amb nosaltres i
la colla de Granollers
- 2/4 de 12 del migdia
- Carrer Major de Dalt
Organitza: Els Cantaires

Espectacle de cançons i 
activitats en anglès
Songs and Fun 
- 12 del migdia
- plaça de la Vila, davant de 
l’Ajuntament
Organitza: Cambridge School

             En cas de pluja Teatre Ateneu

Sardanes
amb la COBLA BAIX EMPORDÀ
Cap a 3/4 d’1 del migdia, la sardana 
puntuable pel Corremonts
- 12 del migdia
- plaça de l’Església

Paella d’arròs
Plat d’arròs, coberts, tovalló, got, 
panet, aigua, vi i postres.
Servida per la Colla de Geganters de 
Sant Celoni 
- 2 del migdia
- parc de la Rectoria Vella
Preu: 6 €. Els tiquets numerats 
es vendran a la Paradeta i, si en 
queden, també el mateix dia 8, d’11 
a 1 del migdia, al parc. Si un grup vol 
seure junt, ha de comprar els tiquets 
consecutius. 

             En cas de pluja pavelló 11 de setembre

Ball de tarda
amb DAVID MAGEM 
- 3 de la tarda
- parc de la Rectoria Vella
             En cas de pluja pavelló 11 de setembre



Concert de Festa Major
amb l’orquestra ROSALEDA
- 6  de la tarda
- Teatre Ateneu, sala gran

Plantada de Gegants
Nens i nenes, veniu amb els vostres 
gegantons, capgrossos... després de 
la cercavila, ballada final a la plaça! 
- 2/4 de 7 de la tarda
- passeig Rectoria Vella
Organitza: Colla de Geganters de Sant Celoni

Inauguració de l’exposició
Retrats del Montseny, fotografies 
de Mariano Pagès
Produïda pel Museu Etnològic del 
Montseny- La Gabella d’Arbúcies
-  2/4 de 7 de la tarda
- Rectoria Vella

Ballada i taller de danses del 
món amb Passaltpas 
- 2/4 de 7 de la tarda
- plaça de la Biblioteca
Organitza: Passaltpas

Competició del millor truc i 
millor ronda
a cada zona de l’skate parc
- 2/4 de 7 de la tarda
- parc d’activitats del Pertegàs

Cercavila de gegants
Recorregut: c. Univers, c. Barcelona, 
c. Ramis, c. Grup Escolar, Passeig 
dels Esports, c. Campins, c. Germà 
Emilià, c. Major i plaça de la Vila
- 7 de la tarda
- sortida passeig de la Rectoria Vella, 
davant la Biblioteca 
Organitza: Colla de Geganters de Sant Celoni

Ballada de bastons
a càrrec de la Colla Bastonera Quico 
Sabaté
- 2/4 de 8 del vespre
- plaça de la Vila
Organitza: Colla Bastonera Quico Sabaté

 

  
Ballada dels gegants 
- 8 del vespre
- plaça de la Vila
Organitza: Colla de Geganters de Sant Celoni 

Missa Solemne
en honor a la Patrona Mare de Deu 
del Puig 
- 8 del vespre
- parròquia de Sant Martí

Espectacle de dansa 
contemporània Conseqüències
amb la COMPANYIA MOVEO 
- 9 del vespre
- plaça de la Vila

Ball de Festa Major
amb l’orquestra ROSALEDA
- 2/4 d’11 de la nit
- Teatre Ateneu, sala gran

Correfoc
amb la Colla de Diables de
Sant Celoni
Recorregut: pl. Bestiar, c. Sant Joan, 
c. Sant Jordi, c. Callao, c. Sant 
Josep, c. Sant Martí, c. Major, pl. 
Església, c. Major, pl. de la Vila
- 2/4 d’11 de la nit
- sortida: plaça del Bestiar
Consulteu les mesures de seguretat a:
www.santceloni.cat/correfoc
Organitza: Colla de Diables de Sant Celoni 

Música del Baix Montseny
en directe
- d’11 de la nit a 5 de la matinada
- espai Barraques, escenari petit

Concerts
amb ELS CATARRES +
ORQUESTRA 
MOTHERFUCKERS
- de 3/4 de 12 de la nit a 6 de la 
matinada
- espai Barraques, escenari gran



Diumenge
9 de setembre

Bicicletes al carrer
amb 2 recorreguts: per a menors de 
6 anys acompanyats i per als més 
grans. Imprescindible portar casc
- 11 del matí
- sortida i arribada: carrer Joan 
Maragall (les Borrelles)

Festa de l’escuma
amb Els trambòtics
- 12 del migdia
- plaça de la Biblioteca

Concert vermut
amb música en directe
- 2/4 d’1 del migdia 
- plaça de la Vila

Correxutxes de MontSenys i 
MontNegres
- 5 de la tarda
- carrer Esteve Cardelús
(al costat del Pavelló 11 de setembre)
Preu: 2 €
Organitza: Comissió Correxutxes

Concert
amb BIG BAND XIULA 
- 6 de la tarda
- espai Barraques
Organitza: Comissió Correxutxes

Ball de Festa Major
amb CAFÈ TRIO
- 6 de la tarda
- Teatre Ateneu, sala gran 

Ballada de Swing
amb SHAKIN’ALL 
- 7 de la tarda
- plaça de l’Església
Organitza: SwinGàngsters del Montseny  
 

31è Sopar popular                                                                             
Pa amb tomàquet, carn a la brasa, 
mongetes, allioli, postres, vi i aigua.
Preparat i servit per la Colla de 
Geganters de Sant Celoni
- 9 del vespre
- plaça de la Vila
Preu: 8 €. Per adquirir els tiquets 
heu d’anar a la Paradeta el 30 i 
31 d’agost i reservar el nombre de 
tiquets que necessiteu (màxim 10 
tiquets per persona). Se us donarà 
un número correlatiu que entrarà al 
sorteig que es farà el dilluns 3 de 
setembre a les 12 del migdia a la 
Sala Bernat Martorell de Can Ramis. 
El mateix dilluns, a 2/4 de 6 de la 
tarda a la Paradeta es començaran 
a vendre els tiquets pel número 
guanyador i de forma correlativa.
             En cas de pluja al pavelló 11 de setembre

Havaneres
amb ELS PESCADORS DE L’ESCALA
- 2/4 d’11 de la nit 
- plaça de la Vila
             En cas de pluja al pavelló 11 de setembre

Cremat de Rom
- 11 de la nit
- plaça de la Vila

CONCERTS
amb ROBA ESTESA + DJ MAMAYÉ
- de 2/4 de 12 de la nit a 5 de la 
matinada
- espai Barraques, escenari gran



Dilluns
10 de setembre

Rucada infantil
passejada infantil amb rucs 
- 10 del matí
- passeig 11 de Setembre (al costat 
del Pavelló Municipal d’Esports
Col·labora: Comissió de Sant Antoni Abat 

Rucada de MontSenys i 
MontNegres 
- 11 del matí
- passeig 11 de Setembre (costat del 
Pavelló Municipal d’Esports
Col·labora: Comissió de Sant Antoni Abat 

Festival Holi
Bany de pols de colors 100% segur 
i no tòxic.
La bosseta de color costa 2 €
- 12 del migdia
- costat Pista esportiva de Sant Ponç

Concert de Festa Major
amb l’orquestra METROPOL
- 6 de la tarda
- plaça de la Vila

Estirada de corda
de MontSenys i MontNegres 
4 categories: infantil, juvenil, dones i 
homes. Cal portar sabates tancades 
i guants.
- 7 de la tarda
- carrer Girona (Illes Belles) 

Fi de Festa Major
amb l’orquestra METROPOL i 
Veredicte del Corremonts 
Vine a ballar, veure les imatges i a 
tancar la FM!
- 2/4 de 9 del vespre
- plaça de la Vila



DIADA NACIONAL
DE CATALUNYA
 
Ofrena floral
Les entitats i particulars que vulgueu 
participar de l’ofrena floral comuniqueu-
ho a santceloni@santceloni.cat.
- 10 del matí
- Monument 11 de Setembre
 
Seguidament,
Cercavila d’entitats de cultura 
popular fins la plaça 1 d’Octubre
Celebració del canvi de nom de la 
plaça i acte de la Diada Nacional.
Actuacions de diverses entitats, Lectura 
del manifest, Cant dels segadors
Sardanes amb la cobla Bisbal Jove

Inflables per a petits de 3 a 6 anys i
de 6 a 10 anys
- d’11 a 1 del migdia
- plaça 1 d’Octubre

Organitza: Ajuntament de Sant Celoni, Assemblea Territorial 
de Sant Celoni (ANC) i Òmnium Cultural del Baix Montseny, 
amb col·laboració d’entitats del municipi

Sortida amb autocar a la Diada
FEM LA REPÚBLICA CATALANA
A les 2 del migdia (provisional) del carrer 
Esteve Cardelús – aparcament pavelló 
11 de setembre. Pots comprar el tiquet 
i la samarreta a la Llibreria Alguer 7, 
Sabateria Monrabà i Vetes i F

Dimarts
11 de setembre
 

XXXVIII Torneig Festa Major 
de Petanca
amb la participació de clubs de la 
comarca
- 9 del matí
- parc de la Rectoria Vella
Organitza: Club Petanca Sant Celoni

 

Dissabte
15 de setembre
 

Tanca la Festa Major pedalant!
T’agraden les emocions fortes? 
Doncs vine a pedalar i a gaudir de 
música amb un DJ.
Activitat gratuïta, prèvia inscripció 
al Centre Municipal d’Esports Sot 
de les Granotes a partir del 3 de 
setembre, a la mateixa recepció o 
per mail a
santceloni@uesports.cat
- 6 de la tarda
- plaça de la Vila
Organitza: CMd’E Sot de les Granotes

Diumenge
16 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.
- 10 del matí
- pàrquing del pavelló municipal 
d’Esports 11 de Setembre
Organitza: Club Ciclista Sant Celoni i Associació 
Veïns Residencial Esports

                         
 
Diumenge
23 de setembre
 

Poesia al parc del Montnegre i 
el Corredor
L’escola de cecs, a càrrec d’Eduard 
Carmona i Carles Morell amb 
l’acompanyament música de Santi 
Careta (guitarra)
- 12 del migdia
- Font del Pradelló, Olzinelles

            En cas de pluja Rectoria Vella

AGENDA



ESPAI DE BARRAQUES I 
CONCERTS AL PÀRQUING 
DEL PAVELLÓ

Espai on hi ha els 2 escenaris de 
concerts i les barraques de les diferents 
entitats.

Hi haurà 7 barraques:
- Casal Independentista Quico Sabaté
- Club Patí – Hoquei
- Club Volei Sant Celoni
- Club de Rol Alastor
- Colla de Diables de Sant Celoni
- Espurnes del Montseny
- La Clau

El servei de gots el farà colla Bastonera 
Quico Sabaté.

ESPAIS FESTA MAJOR “Sempre que puguis oblida’t del cotxe. La teva salut i el medi ambient t’ho agrairan”

LA FIRA D’ATRACCIONS
A LA FORESTAL

Espai on hi ha totes les atraccions: 
autos de xoc, cavallets, tómboles, 
parades de tir, etc.
Oberta la tarda del divendres
8 i del 9 a l’11 de setembre, tot el dia.



VESTIM SANT CELONI DE 
FESTA MAJOR!
 
Posa el domàs de FM a la teva 
finestra o balcó!
Sino el tens, el podràs comprar a la 
Paradeta.

 

Concurs engalanem cases, 
carrers i aparadors!
Si has engalanat el teu balcó, 
finestra, carrer, aparador... porta’n 
una fotografia a la Paradeta posant 
el nom i el lloc al marge. No puntua 
pel Corremonts però hi haurà molts 
premis:

- Casa més ben engalanada
  dels MontSENYS
- Casa més ben engalanada
  dels MontNEGRES
- Millor aparador engalanat
  de Festa Major
- Carrer més ben engalanat,
  ja sigui MontSENYS, MontNEGRES  
  o mixte, en aquest apartat hi haurà 
  tres premis

GLOP DE FESTA MAJOR

Diferents establiments oferiran una 
canya o refresc a 1€ coincidint amb 
algunes activitats:
 
- Traginers i Splash Slide:
  Bar Rafa i Bar restaurant La Pau
- Estirada de corda:
  Leal i El Racó del Barri
- Activitats a la plaça de la Vila:
  tots els establiments de la plaça

FONTS D’AIGUA AL CARRER
Els dies 7, 8 i 9 de setembre, 
s’instal·laran dues fonts d’aigua a la 
plaça de la Biblioteca l’Escorxador i a 
l’Espai Barraques.

A més de facilitar un punt 
d’hidratació a peu de carrer, es vol 
posar en valor i fomentar l’ús de 
l’aigua de l’aixeta.

Viu la FESTA MAJOR 2.0
i participa-hi amb l’etiqueta 
#FMSantCeloni
Segueix el programa d’actes i el 
marcador del Corremonts a través 
de www.santceloni.cat i
l’app de l’ajuntament
 
Segueix les xarxes socials de
@ajsantceloni i de la
@senyoretamuntanyetes

INFORMACIÓ



EXPOSICIONS
CAN RAMIS
Concurs de cartells Festa Major 2018. Treballs presentats a la 28a edició De l’1 al 23 de setembre

RECTORIA VELLA
Retrats del Montseny. Fotografies de Mariano Pagès. Del 8 de setembre al 4 de novembre

Imatges que transmeten el lligam ancestral entre l’ésser 
humà i la terra, produïda pel Museu Etnològic del 
Montseny-La Gabella d’Arbúcies
Inauguració: dissabte 8 de setembre a
2/4 de 7 de la tarda a la Rectoria Vella

Visita comentada:
Diumenge 21 d’octubre a les 6 de la tarda
Horari: 
- Dijous, divendres i dissabtes de 5 a 8 del vespre 
- Diumenges i festius de 2/4 de 12 a 2/4 de 2 del migdia i
  de 5 a 8 del vespre

LA PARADETA A CAN RAMIS
La Paradeta és el punt d’informació on podeu trobar els programes, recollir els dorsals de la passejada, marxa de les 
ermites i la bicicletada i comprar els materials i tiquets de la la Festa Major.

- Mocador de SENYS o NEGRES.  .  .  .  .  .  .  .  . 3 €
- Barret de SENYS o NEGRES . . . . . . . . . . 3 €
- Domassos de SENYS o NEGRES .  .  .  .  .  .  .  . 2 €
- Bossa/motxilla de SENYS o NEGRES .  .  .  .  .  . 3 €
- Correxarrups  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 €
- Correxutxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 €
- Sopar popular .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 €
- Arrossada .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6 €

  Horari
- Dijous 30 i divendres 31 d’agost de 2/4 de 6 a 2/4 de 9 del vespre
- Dissabte 1 i diumenge 2 de setembre, tancat
- Dilluns, 3 de setembre de 2/4 de 6 a 2/4 de 7 de la tarda: venda de tiquets pel sopar
- De dilluns 3 a divendres 7 de setembre, de 2/4 de 6 a 2/4 de 9 del vespre
- Dissabte 8 de setembre matí d’11 a 2/4 de 2 i tarda de 2/4 de 6 a 2/4 de 9 del vespre
- Diumenge 9 de setembre matí d’11 a 2/4 de 2 de la tarda

Horari
- Dissabte 1 i diumenge 2 de 12 a 2/4 de 2 del migdia,  
  tarda de 6 a 8 del vespre 
- De dilluns 3 a divendres 7 tarda de 6 a 8 del vespre 
- Dissabte 8 i dilluns 10: de 12 a 2/4 de 2 del migdia,
  tarda de 6 a 8 del vespre

- Diumenge 9: de 12 a 2/4 de 2 del migdia
- Dissabtes 15 i 22: tarda de 6 a 8 del vespre 
- Diumenges 17 i 23: de 12 a 2/4 de 2 del migdia i
  tarda de 6 a 8 del vespre



CORREMONTS
Proves puntuables dels 
MontSENYS i MontNEGRES
Consulta el reglament complet a 
www.santceloni.cat/festamajor 
Segueix el marcador situat a Can 
Ramis, a www.santceloni.cat i l’app 
de l’ajuntament
Dilluns 10 de setembre, al Fi de 
Festa s’emetrà el veredicte final del 
Corremonts. Guanyaran els SENYS? 
Guanyaran el NEGRES? 

1- DÓNA SANG
PER A LA FESTA
Divendres 31 d’agost, de 5 de la 
tarda a 9 del vespre i dissabte, 1 
de setembre, 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: 0,5 punts als 100 
primers donants de cada colla i 
0,5 punts per cada 50 donants 
més.  Només puntua qui ha pogut 
donar sang. Als nous donants i als 
donants de medul·la se’ls donarà 2 
enganxines enlloc d’una. 

2- CORREXARRUPS 
Divendres 31 d’agost, a la una de la 
matinada a la plaça de la Vila
Les colles aniran de cercavila pel 
centre de la Vila, faran xarrups, 
ballaran amb la música de la xaranga 
i participaran a les noves proves 
dirigides per Pep Callau & Cia 
Pepsicolen. A partir dels 14 anys. 

Xarrups amb i sense alcohol. Venda 
de tiquets a la Paradeta. 

PUNTUACIÓ: 4 proves; 0,5 punts 
per prova. En cas d’empat 0,5 punts 
per colla.

3- EL MATÍ BOIG 
Dissabte 1 de setembre, a les 10 del 
matí a la Biblioteca l’Escorxador
Inscripcions del 20 al 26 d’agost 
a www.santceloni.cat/formularis. 
Els grups poden ser entre 2 i 6 
persones, com a mínim una ha de 
ser major d’edat. 

PUNTUACIÓ: Modalitat participació: 
1 punt, a la colla que tingui més 
participants que acabin totes les 
proves. 
Modalitat competició: 1 punt que es 
donarà al grup que faci més proves 

4- MontSENYS i MontNEGRES 
PEL MÓN 
Dissabte 1 de setembre, d’11 del 
matí a 1 del migdia a l’entrada de 
Can Ramis
Aquest any 2 categories: la Clàssica 
i la Revival (fotografia o seelfie amb 
un dels personatges de la FM de 
Sant Celoni i...si no en tens cap, cap 
problema! Et disfresses d’un dels 
personatges i... clic!)
És important que a la fotografia surti 
el mocador de Senys o Negres.
Les fotografies mida A4 o A5, amb 
el nom i el lloc al marge. 1 fotografia 
per persona i per categoria.

PUNTUACIÓ: 2 categories; 0,5 
per la colla que presenti més 
fotografies amb diferència de 10. 
En cas d’empat 0,5 punts per colla. 
categoria revival: 0,5 punts per la 
imatge que obtingui més “m’agrada” 
disponible al Facebook de la Srta. 
Muntanyetes.

5- TRAGINERS
Dissabte 1 de setembre, a les 5 de la 
tarda a la plaça Cardenal Cisneros  
2 passades: la infantil es passaran 
pinyes i la general es passaran 
llenya. 

PUNTUACIÓ: 1 punt per cada 
passada que es donaran a la colla 
que es passi les pinyes o la llenya en 
menys temps. En cas d’empat 0,5 
punts per colla.

6- BALLEM LA FESTA MAJOR
Aquesta Festa Major tenim un ball 
per a tu. El dilluns dia 3 de setembre 
a les 7 de la tarda a la plaça de la 
Vila, un cop hagi arribat la cercavila, 
el ballarem. Tenim una coreografia 
penjada a les xarxes de la Srta. 
Muntanyetes de la cançó “Fins 
que arribi l’alba” dels Catarres. 
Així, doncs, us l’heu d’aprendre 
pel dia 3 i, a més a més, molta 
atenció, perquè tenim nova prova 
puntuable: graveu un vídeo, amb 
un mínim de 6 persones, ballant la 
coreografia d’aquesta cançó, i el 
pengeu a les vostres xarxes socials 
(Facebook o Instagram) amb el 
#ballfmsantceloni2018 i etiqueteu la 
Srta. Muntanyetes.



PUNTUACIÓ: 0,5 punts per la 
colla que tingui el vídeo amb més 
“m’agrada”. 0,5 punts per la colla 
que tingui els vídeos que mobilitzin 
més gent, els que siguin més 
originals i divertits. El termini per 
votar s’acaba dilluns 10 de setembre 
al migdia.

7- MARXA I PASSEJADA DE 
LES ERMITES   
Dimarts 4 de setembre, a 2/4 de 
8 la Marxa i a les 8 del vespre la 
Passejada de la plaça de la Vila
Amb sortida i arribada a la plaça de 
la Vila. I a l’acabar... per qui en tingui 
ganes, remullada final!
Recollida dels dorsals a la Paradeta.
Marxa: per qui vol córrer uns 10 km
Passejada: caminada que passa 
prop de l’ermita de Sant Ponç, la de 
Sant Martí de Pertegàs,  de la Mare 
de Déu del Puig i per l’església de 
Sant Martí.

PUNTUACIÓ: 
Modalitat Passejada: 1 punt per la 
participació de més MontSENYS o 
MontNEGRES amb diferència de 10.
Modalitat Marxa: 1 punts per a la 
colla que classifiqui primer 3 homes i 
3 dones conjuntament. 
Si hi ha empat, 0,5 punts per colla

8- SARDANA
Dissabte 8 de setembre, a les 12 del 
migdia a la plaça de l’Església
Durant la ballada, aproximadament a 
¾ d’1, es farà una rotllana de Senys i 
una de Negres.

PUNTUACIÓ: 1 punt per la rotllana 
més gran amb diferència de 10. En 
cas d’empat, 0,5 punts per colla.

9- BICICLETES 
Diumenge 9 de setembre, a les 11 
del matí al carre Joan Maragall (les 
Borrelles)
2 recorreguts: menors de 6 anys 
acompanyats i per als més grans. 
Imprescindible portar el casc.

PUNTUACIÓ: 1 punt per qui tingui 
més participants amb diferència de 
10. En cas d’empat, 0,5 punts per 
colla.

10- CORREXUTXES
Diumenge 9 de setembre, a les 5 
de la tarda al carrer Esteve Cardelús  
(costat del Pavelló Municipal 
d’Esports)
Nens i nenes a partir de 3 anys 
d’edat. Cal portar posat el mocador 
i l’adhesiu comprat a la Paradeta 
enganxat en un lloc visible.

Prova 1. Circuit pista americana
Superar una sèrie d’obstacles. Els 
20 primers senys  o negres que 
arribin a la meta determinaran l’equip 
guanyador.

Prova 2. A rebentar globus!
Amb un globus inflat i lligat a cada 
turmell, cada equip intentarà rebentar 
els globus de l’altre. Guanya l’equip 
que en 3 minuts hagi conservat més 
globus.

Prova 3. Mòmies
Guanya l’equip que en un termini de 
3 minuts hagi embolicat amb paper 
higiènic més senys i negres.

PUNTUACIÓ: hi ha 3 proves, cada 
prova valdrà 0,5 punts. En cas 
d’empat, 0,5 punt per colla.

11- LA RUCADA 
Dilluns 10 de setembre, a les 11 
del matí al passeig 11 de Setembre 
(costat Pavelló Municipal d’Esports) 
Equips de 2 persones, majors de 
18 anys. Inscripcions el mateix dia. 
Abans de la Rucada, a les 10 del 
matí, la mainada, acompanyada dels 
pares, podrà fer voltes damunt dels 
rucs. 

PUNTUACIÓ: 0,5 punts per 
cada sèrie (3 sèries de 5 curses 
cadascuna) 

13- L’ESTIRADA DE CORDA
Dilluns 10 de setembre, a les 7 de la 
tarda al carrer Girona (Illes Belles)
Imprescindible portar guants, 
sabates tancades i el mocador.

PUNTUACIÓ: 0,5 punts per a cada 
categoria: infantil, juvenil, dones i 
homes. En cas d’empat en alguna 
de les categories es farà una nova 
estirada.



CARTELL MUSICAL

ESCENARI GRAN
Música a l’escenari gran de
barraques, divendres i 
diumenge de 2/4 d’11 de la 
nit a les 4 de la matinada i 
dissabte de 2/4 d’11 de la 
nit a les 5 de la matinada. En 
acabat, la festa continuarà a 
barraques durant una hora 
més.

Divendres
7 de setembre 

ZOO

Una banda que vol actuar i crear 
honestament. Vol fer una mica millor el 
que els hi agrada fer. És diverteixen quan 
senten el públic a prop, però també ploren 
i necessiten algun ibuprofè els diumenges. 

Els hi agrada Fidel Castro, Hugo Chávez, 
Anna Gabriel, la PAH, les assemblees de 
barri i el regidor que va en bici per Gandia. 
També els hi agrada Juan Luis Guerra i 
Mamá Ladilla. No hi ha res sagrat per a ells, 
excepte tot allò que diu Evaristo Páramos. 
No els hi agrada donar lliçons, ni tampoc 
odiar massa.

DJ MARVIN

De Santa Maria de Palautordera amb 
més de 10 anys d’experiència al món de 
la nit, ha estat resident a diverses sales i 
ha participat en diverses festes arreu de 
Catalunya. Arriba a Sant Celoni per oferir-
nos una vegada més una sessió amb tots 
els hits del moment i algun hit de sempre. 
Una sessió plena de diversió i energia 
que et farà viure una estona irrepetible 
la nit de divendres. Deixaràs que t’ho 
expliquin?

Dissabte
8 de setembre

ELS CATARRES

Són un grup dels grups catalans més 
exitosos dels darrers anys. El seu estill 
pop-folk, desenfrenat i festiu els ha 
aportat grans quotes de popularitat. 
Els seus components són Èric Vergés i 
Jan Riera, d’Aiguafreda, i Roser Cruells, 
de Centelles. En el 2018 gaudirem 
del seu esperat retorn als escenaris, 
després d’una aturada indefinida per 
desconnectar i preparar el seu quart 
àlbum d’estudi.



ORQUESTRA 
MOTHERFUCKER

Ha vingut a canviar el món… a pitjor. 
Les millors versions dels pitjors temes, 
les pitjors versions dels millors temes… 
mmm… o potser un “matxambrat” de tot 
plegat. Ritme, guitarres i molt Rock ‘n’ 
Roll!!

Diumenge
9 de setembre

ROBA ESTESA

És un grup de música en català que 
es determina amb un gènere propi, el 
folkcalentó. Es reivindiquen com a dones 
i proposen noves dinàmiques per gaudir 
de l’oci i la música des de la visibilització i 
l’apoderament.

Amb una concepció molt clara 
d’espectacle global, Roba Estesa uneix 
performativitat, qualitat musical i posada 
en escena per convertir la cultura en un 
espai de transformació social.

DJ MAMAYÉ

Discjockei desde fa més de 20 anys, 
ha passat com a resident per moltes 
sales,festes majors i festivals de 
Barcelona, Rodalies i ciutats diferents. 
Actualment està de resident dimecres 
a la sala Apolo (Caníbal soundsystem), i 
a “La Sonora de Gràcia” de Barcelona. 
Les seves sessions són molt eclèctiques, 
inclouen temes de totes les èpoques 
i estils com el soul, funk, latin, rumba, 
reggae,pop, rock, músiques del món… i 
el que s’escaigui per a fer ballar.

ESCENARI PETIT 
Aquest any tornarem a tenir 
escenari petit a l’espai concerts 
de Festa Major de setembre, 
gràcies a gent de Sant Celoni 
que té ganes de treballar i 
millorar la Festa. La nit de 
divendres, una selecció de DJ’s 
vindran a fer una sessió intensa 
de la seva especialitat musical, 
i la nit de dissabte serà el torn 
de les bandes de la zona, que 
podran tocar la seva música en 
directe dalt de l’escenari. 
Els DJ’s per la nit de divendres 
de Festa Major seran 
seleccionats a partir de les 
dades que ens proporcionarà el 
formulari que trobareu a
www.santceloni.cat/formularis 
i que es pot omplir des de 
dilluns, 23 de juliol, i fins 
divendres 24 d’agost. Com 
cada any, la idea de les nits 
de DJ’s és tornar a obrir les 
portes als estils de música 
que normalment no es senten 
ni es punxen, així que seran 
més valorats aquests estils a 
l’hora de fer la selecció de les 
propostes.

Anima’t i participa!



PLAÇA DE LA VILA
Divendres 31 d’agost a les 11 de la 
nit, després del pregó
de Festa Major, tot esperant el 
Correxarrups

BEMBA SAOCO

És l’aposta per un so contundent, rítmic 
i amb molta actitud, que beu de les 
músiques urbanes i fa una clara aposta 
per l’electrònica. Formen el grup un 
DJ, bateria, percussió, baix, teclat, dos 
trombons, una veu masculina i una de 
femenina.

PISTA ESPORTIVA DE
SANT PONÇ
Divendres 31 d’agost a partir de 
les 3 de la matinada,
després del Correxarrups

DJ LEEBEATS  

Són una parella celonina de Dj’s de 
música alternativa, centrats en tot 
el relacionat amb el rock, l’indie i 
l’electrònica.
En tres anys de recorregut han fet sonar 
la seva música en sales com La Mirona 
(Salt), 2046 (Granollers), Yeah Indie Club 
(Girona o el Balboa (Sabadell), així com a 
diverses festes majors i festivals com la 
Telecogresca de Barcelona

PLAÇA DE LA BIBLIOTECA
Dissabte 1 de setembre a 2/4 de 
12 de la nit, envoltats de Food 
Trucks

MIQUEL DEL ROIG 

No és un cantautor intel·lectual de 
paraules rebuscades i místics missatges. 
En Miquel és un home senzill però inquiet, 
preocupat per la polèmica de la societat 
actual i per l’herència que deixarem a les 
generacions futures. 

DJ RAMON

El DJ Ramon punxa per les nostres terres 
des de l’any 1977. Aquesta Festa Major 
ens vindrà a fer una de les seves sessions 
remember amb la millor música dels anys 
80’ i 90’, amb podrem ballar i gaudir de 
tots els hits d’avui i de sempre.











Amb la col·laboració de:
AEG Erol
ANC, Assemblea Nacional Catalana
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
Casal Independentista Quico Sabaté
Centre de dia Indaleci Losilla
Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes  
   Uesports Sant Celoni
Club Bàsquet Sant Celoni
Club Ciclista Sant Celoni
Club Hoquei Linea Sant Celoni
Club Judo Baix Montseny
Club Patí Sant Celoni, Hoquei
Club Patinatge Artístic
Club Petanca Sant Celoni
Club Triatló Baix Montseny
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 de Correxarrups

Comissió de Sant Antoni Abat
Comissió Jove
Coral Briançó
Dansa Espiritual del Ventre
Espurnes del Montseny
Els Cantaires
Gita de Bruixa
Grup de Puntaires Montserrat Domènech
Joves per Catalunya
Junts per Catalunya
La Clau 
Montseny-Maasai
Òmnium Cultural Baix Montseny
Parròquia de Sant Martí de Sant Celoni
Passaltpas Danses del Món
SwinGangsters

Amb el suport de:

Les activitats d’aquest programa les ha organitzat:







Laboratoris FELTOR
La nostra força, la nostra gent





clínica dental
quinteros borgarello

93 867 29 88
Germà Emilià, 20 1r 1a
08470 Sant Celoni
www.dentalqb.com

Tel. 93 867 09 00





Oxiris Chemicals S.A. Pol. Ind. Nord-est, C-35, km 59
08470 Sant Celoni, Barcelona, Spain 

Telephone: + 34 (0) 93 867 49 97 - www.oxirischemicals.com

Us desitja una bona Festa Major! 

OXIRIS
Química Responsable

Estacions de Servei
VIURA-GINESTA, S.L.

Prova els nous carburants
REPSOL amb

www.viuragrup.com

Màximes prestacions

Mínim consum

Màxima cura del motor

Estalvi en manteniment i visites al taller

CordeMaria.cat
escoles

BONA FESTA
MAJOR

www.cordemariasantceloni.cat

servei tècnic

escrig Ctra. Vella, 79 i 82
Sant Celoni

T. 93 867 02 73 · 93 867 55 77
www.escrig.cat · escrig@escrig.cat

Bona Festa 
Major





Ctra. Vella, 172-174
Sant Celoni

Tel. 93 848 40 76

de dilluns a dissabte
9.00 a 13.30h

de dilluns a divendres
16.30 a 20.30h

Josep Hilari
Corredor

d’Assegurances
Sant Joan, Ap. de Corr. 155

93 867 25 04 - 669 402 865
josep@josephilari.com
www.josephilari.com

Pl. Mercè Rodoreda, 5
Sant Celoni

Tel. 93 867 15 01

A N N A
P E R R U Q U E R S

M A RY

DISSENY
  LES AGUDES

C. Girona, 52
Sant Celoni

Mob.
665 522 477

Tel. i Fax
93 848 44 24

CUINES - PORTES
i PARQUETS

pol-dissenylesagudes@hotmail.es

C/ Major, 108
Sant Celoni

T. 93 867 39 29
www.grupmarin.com

FERRETERIA
GURRI

C. Major, 120 - St. Celoni
Tel. 938 670 722

info@ferreteriagurri.com
www.ferreteriagurri.com

FERRETERIA - BRICOLATGE
SUBMINISTRAMENTS

Ctra. C-35 km. 56,7
Sant Celoni

Tel. 93 867 48 56
www.ferreteriaborrull.com

morato@vidreialumini.net
www.moratovidreialumini.com

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

Tel. 93 867 09 67
Fax 93 867 02 50

Tel. 93 883 27 96 - Fax 93 886 93 69 - www.noetperdis.com - info@noetperdis.com             

Volem agrair a tots aquells que heu col·laborat en aquesta publicació, la vostra dedicació i el vostre esforç sense el qual no ho hauríem aconseguit.
SR ASSOCIATS té tots els drets reservats, per això, és prohibida la seva reproducció per qualsevol mitjà.










