Celonines, celonins,

Bona Festa Major!!

La Festa Major és a punt de començar!
I enguany estem de celebració, els SENYS i els NEGRES fan 20 anys!
20 anys de transformació de la Festa Major on tothom hi ha participat
d’alguna manera o altra, estirant la corda, a la rucada, als traginers,
al correxarrups, al correxuxes, o bé, fent de voluntari, amb entitats,
colles, col·lectius o a títol individual. Segur que llegint aquestes línies
us bé a la memòria algun record, anècdotes portant el mocador dels
Senys o dels Negres. Doncs estigueu a l’aguait del toc d’inici de la
festa, on el pregó serà un recull de fotografies d’aquests 20 anys.
I durant aquests dies també recordarem que fa 30 anys, l’any
1989, els carrers i places de Sant Celoni es van omplir de gegants,
capgrossos... amb motiu de la Ciutat Gegantera.
La Festa Major és un bon moment per sortir al carrer, participar,
somriure, estimar-se i passar-s’ho molt bé. Però també és el moment
de posar en valor el respecte, la tolerància i el bon rotllo envers
tothom. I, sobretot, evitar els excessos, els hàbits pocs saludables i
de conducta.
M’agradaria que aquests valors fossin l’ànima de la nostra festa i, és per això que entre tots i totes hem de fer-ho
possible!
Des d’aquí, voldria agrair a totes aquelles persones, entitats col·lectius i personal de l’Ajuntament la tasca d’organitzar
i fer possible la Festa Major de la nostra vila. Sense la implicació de tothom, no seria possible. Moltes gràcies.
Visca la Festa Major! Visca Sant Celoni!

La teva NISSAN a Sant Celoni
Taller J. Amat

Raül Garcia Ramírez
Alcalde

Sant Celoni 08470 • Carretera Comarcal C-35, km. 55,9 - Tel. 938 67 09 09
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la
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Divendres

30 d’agost

Toc d’inici de Festa Major Pregó

Food Trucks

Concert Benvinguda de Festa
Major amb l’ORQUESTRA
DI-VERSIONES

Sessió infantil Zombie
Infection, representació realista per

20 anys de Corremonts
- 2/4 d’11 de la nit
- plaça de la Vila

- 11 de la nit
- plaça de la Vila

Seguidament, DJ SENDO
pàgina 22

Dona Sang per a la festa
- de 5 a 9 del vespre
- can Ramis

Organitza: Associació de Donants de Sang
del Vallès Oriental
pàgina 18

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

Portada: Anna Campeny
(guanyadora del 29è concurs del cartell i de la portada del
programa de la Festa Major)
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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

Dissabte

31 d’agost
Dona Sang per a la festa

- de 10 a 2 i de 5 a 9 del vespre
- can Ramis
Organitza: Associació de Donants de Sang
del Vallès Oriental
pàgina 18

Matí boig				
- 10 del matí
- Biblioteca l’Escorxador

Menjar diferent a peu de carrer
- a partir de les 12 del migdia
- passeig de la Rectoria Vella, davant
de la Biblioteca

a nens i nenes de 6 a 12 anys a l’estil
de les sèries televisives de ficció
- a partir de les 5 de la tarda
- aparcament de la Rectoria Vella
Informació:
www.z-infection.com

Prova dels Traginers 		
Traginers infantils: passada de llenya
petita
Traginers adults: passada de llenya
- 2/4 de 6 de la tarda
- plaça Cardenal Cisneros
pàgina 18

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
TEATRO NELLE FOGLIE
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Sansa Rap Vol 2

Taller i mural de grafits, batalla de
gallos i concert del SENYOR OCA
- a partir de les 11 del matí i fins les 3
de la matinada
- pista de bàsquet Sax Sala
Organitza: Col·lectiu Sansa Rap
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- 7 del vespre
- plaça del Turó de la Mare de Déu

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
Organitza: Espurnes del Montseny

Zombie Infection, joc en viu

d’estratègia. Durant hores el poble
sencer viurà una simulació del que
podria passar en cas d’una invasió
zombie. Una representació realista
a l’estil de les sèries televisives
de ficció de temàtica zombie on
l’objectiu és sobreviure.
De 10 a 65 anys (de 10 a 13 anys,
acompanyats d’un adult. De 14 a 17
anys, amb autorització paterna)
- 10 de la nit
- aparcament de la Rectoria Vella
Activitat de pagament. Informació i
compra d’entrades
a www.z-infection.com

Concert amb KARAOKES
BAND i K’SHMIR
- 11 de la nit
- plaça de la Biblioteca
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Diumenge

1 de setembre
Splash Slide per a petits i grans a
partir de 2 anys o 120 cm d’alçada
Tobogan-lliscador doble súper
llarg (75 m.) Podeu anar 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

- 6 de la tarda
- jardins de la Rectoria Vella
En cas de pluja, Teatre Ateneu

Presentació del llibre
Estimada Llibertat, de Núria

Rossell
- 2/4 de 7 de la tarda
- Sala Bernat Martorell de Can Ramis
Col·labora: Assemblea Territorial de Sant Celoni
(ANC) i Òmnium Cultural del Baix Montseny

Concert de Jazz amb
l’ORQUESTRA BAIX
MONTSENY
- 2/4 de 8 del vespre
- plaça de la Biblioteca

Food Trucks

Menjar diferent a peu de carrer
- a partir de les 12 del migdia
- passeig de la Rectoria Vella, davant
de la Biblioteca

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

Cercavila de Festa Major

Teatre familiar Hats de la
Companyia JAM

ESCALFANT

MOTORS
DE FESTA
MAJOR

amb la Muntanyetes i les entitats
organitzadores de la Festa Major,
les Colles dels MontSENYS i dels
MontNEGRES
- 2/4 de 7 de la tarda
- sortida de la rotonda de Les
Borrelles

Ballem la Festa Major!
- 1/4 de 8 de la tarda
- plaça de la Vila

Paradeta gegantera

Es vendran samarretes, banderoles,
puzles i les figures de goma d’en
Martí i la Maria del Puig
- de 6 a 8 de la tarda
- plaça de la Vila
Organitza: Colla de Geganters de Sant Celoni

Formiguer MontNegres

Vine a buscar la teva samarreta per
la FM2019
També hi trobaràs gots, polseres....
- 6 de la tarda
- plaça de la Vila
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Dimecres

4 de setembre

3 de setembre
2 de setembre

Caminada popular d’uns 4 Km i
Marxa de 10 Km pels qui tenen
ganes de córrer
Cal recollir els dorsals a la paradeta
- 2/4 de 8 del vespre, sortida Marxa
- 8 del vespre, sortida Passejada
- plaça de la Vila

Amb la col·laboració de l’escola de Dansa Contrajazz

Dimarts

Dilluns

Les ermites, passejada i
marxa

Paradeta gegantera

Es vendran samarretes, banderoles,
puzles i les figures de goma d’en
Martí i la Maria del Puig
- de 6 a 8 de la tarda
- plaça de la Vila
Organitza: Colla de Geganters de Sant Celoni

Story time There’s no place
like space
- 5 tarda
- plaça de l’Església
Organitza: Kids and Us

Taller Senys

- 6 de la tarda
- plaça de la Vila
Organitza: MontSENYS

Formiguer MontNegres

Vine a buscar la teva samarreta per
la FM2019
També hi trobaràs gots, polseres...
- 6 de la tarda
- plaça de la Vila
Organitza: Colla MontNegres

Formiguer MontNegres

Vine a buscar la teva samarreta per
la FM2019
També hi trobaràs gots, polseres...
- 6 de la tarda
- plaça de la Vila
Organitza: Colla MontNegres

Exhibició de Judo

Organitza: Colla MontNegres

- 6 de la tarda
- plaça de l’Església

Organitza: Club Judo Baix Montseny
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Zumba

- 2/4 de 8 de la tarda
- plaça de la Vila
Activitat oberta a tothom i no cal
inscripció prèvia

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 2 i
dimarts 3 a la paradeta gegantera
Organitza: Colla de Geganters de Sant Celoni
En cas de pluja, Pavelló 11 de setembre

Dijous

5 de setembre
Ballada 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

Exhibició de balls a càrrec
dels grups de Ball de l’Esplai
- 6 de la tarda
- plaça de la Vila

Organitza: l’Esplai de la gent gran de Sant Celoni

Taller de dansa familiar amb
Contrajazz. Per a nens i nenes

de 4 a 12 anys acompanyats d’una
persona adulta
- 6 de la tarda
- jardins de la Rectoria Vella

La Rucada de MontSENYS i
MontNEGRES

Xerrada feminista Sororitat
germana amb convidades expertes
en el sector
- 7 del vespre
- Sala Bernat Martorell de Can Ramis

Organitza: JovesxCat i JNC

Taller de gospel amb KAROL
GREEN
Obert a tothom, per viure una
experiència vibrant, vital i única
-2/4 de 8 de la tarda
- plaça de la Vila

NIT DELS SENYS I NEGRES
Sopar de carmanyola SENYS
- 9 del vespre
- plaça 1 d’octubre

Organitza: Colla dels MontSENYS
En cas de pluja, Pista coberta Jaume Pons

Sopar dels MontNEGRES

Gran botifarrada
- 9 del vespre
- carrer Sant Pere
Preu tiquet: 5 € (pa amb tomàquet
i botifarra. També menú per a
celíacs)
Hi haurà servei de barra. Concurs
de postres
Venda de tiquets al Formiguer a
partir del 19 d’agost

FESTA
MAJOR
Divendres

6 de setembre
Torneig de bàsquet 3 x 3

Hi haurà 3 categories: minibàsquet
(nascuts entre 2011 i 2008), infantil/
cadet (nascuts entre 2007 i 2004) i
júnior/sènior (a partir de 2003)
- 4 de la tarda
- passeig 11 de setembre
Inscripcions a:
www.basquetsantceloni.com/3x3FM19
Organitza: Club Bàsquet Sant Celoni

Slot a fondu, competició
solidària d’Scalextric. Braçalet i
premis per als participants
Aportacions de 2 € a benefici de
l’associació Slot a Fondu
- 5 de la tarda
- plaça de la Vila

Organitza: Slot a Fondu

Seguidament,

Ball amb THE MOTHER
FUCKERS ORCHESTRA
- plaça de l’Església

Organitza: Colla dels MontNEGRES
En cas de pluja, Pavelló 11 de setembre
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Rucada infantil, passejada infantil

amb rucs
- 2/4 de 6 de la tarda
- passeig 11 de setembre (costat del
Pavelló Municipal d’Esports)

- 7 de la tarda
- passeig 11 de setembre (costat del
Pavelló Municipal d’Esports)
Col·labora: Comissió de Sant Antoni Abat
pàgina 18

Dissabte

7 de setembre
Manualitats en anglès
- de 10 a 1 del migdia
- plaça de la Vila
Organitza: Cambridge School
En cas de pluja, Teatre Ateneu

Cercavila amb LADINAMO

Músics sobre rodes, concert itinerant
a ritme de Funk
- 8 del vespre
- sortida del costat del Pavelló 11 de
setembre fins a la plaça de la Vila

Correxarrups
Cercavila animada amb la
xaranga Tutu’s Band i proves
entre MontSENYS i MontNEGRES
de la mà de Pep Callau
- 2/4 de 12 de la nit
- sortida: plaça de la Vila
Preu: 3 €
pàgina 19

MÚSICA A L’ESPAI
BARRAQUES
Concerts amb LOS 80
PRINCIPALES +
LA TRIBUT FM + LLUM PEPA
+ música a barraques
- d’11 de la nit a 5 de la matinada
- espai barraques

Mercat de l’intercanvi del joc,
el llibre i la roba infantil

Per a nens i nenes fins a 12 anys.
Veniu a intercanviar 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

Activitats de circ amb
JUGACIRC de la Companyia
Activijoc
Per a tota la família
- d’11 a 1 del migdia
- plaça de la Vila

En cas de pluja, Teatre Ateneu

XXVI Trobada de Puntaires
- d’11 a 1 del migdia
- carrer Major

Organitza: Grup de Puntaires Montserrat Domènech
En cas de pluja, Teatre Ateneu
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Col·labora: Comissió de Sant Antoni Abat
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Sketcher, artistes pintant a

aquarel·la moments de Festa Major
- de 10 a 1 del migdia
- punt de trobada al pati de Can
Ramis
Més informació i inscripcions:
miquel@dibuixemsantceloni.com
www.dibuixemsantceloni.com i
Instagram @dibuixemsantceloni

Organitza: Clau/Art pintors

Espectacle musical infantil en
anglès Songs and fun show
- 12 del migdia
- plaça de la Vila

Organitza: Cambridge School
En cas de pluja, Teatre Ateneu

Els Cantaires, especial 50
anys de la Trinca, vine a cantar

amb nosaltres aquesta Festa Major
- 12 del migdia
- carrer Major de Dalt
Organitza: els Cantaires

Sardanes amb la COBLA
FOMENT DEL MONTGRÍ

Durant la ballada, cap a ¾ d’1 del
migdia, hi haurà la sardana puntuable
pel Corremonts
- 12 del migdia
- plaça de l’Església

L’ARROSSADA
Dinar

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 7, d’11 a 1
del migdia, al parc. Si un grup
vol seure junt, ha de comprar els
tiquets consecutius.

Concurs de paelles

Apunteu-vos i participeu amb la
família, la colla , els veïns...
Cada grup es portarà tot el que
necessita per a fer i menjar la
paella (ingredients, estris per
cuinar, fogonet, butà...). Les
taules i les cadires les aportarà
l’ajuntament.
Premi a la millor paella!
Cal inscripció prèvia a
www.santceloni.cat/formularis o a
la paradeta fins el dimecres 4 de
setembre.
En cas de pluja, Pavelló 11 de setembre

Ballada i taller de danses del
món amb Passaltpas
- 6 de la tarda
- plaça de la Vila

- 3 de la tarda
- parc de la Rectoria Vella

En cas de pluja, Pavelló 11 de setembre

MÚSICA A L’ESPAI
BARRAQUES

Ballada de la Salamandra del
Montseny “la Sali” cucafera de

Concerts amb BALKAN
PARADIS ORCHESTRA
+ BÚHOS + ZEIDUN
+ música a barraques

- 7 de la tarda
- Teatre Ateneu-Sala Gran

Organitza: Passaltpas

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!
- 2/4 de 7 de la tarda
- plaça de l’Estació

la Coordinadora per a la Salvaguarda
del Montseny
- 1/ 4 de 8 del vespre
- plaça de la Vila

Organitza: Colla de Geganters de Sant Celoni

Ballada de bastons a càrrec
de la Colla Bastonera Quico
Sabaté

Inauguració de l’exposició
Francesc Guinart. Pintor dels
aplecs del Baix Montseny
- 7 de la tarda
- Rectoria Vella

Cercavila de gegants

Recorregut: c. Fr. Fleming, carretera
Vella, pl. de la Creu, c. Major, pl. 1
d’octubre, c. Major, pl. de l’Església,
c. Major i pl. de la Vila
- 7 de la tarda
- sortida de la plaça de l’Estació
Organitza: Colla de Geganters de Sant Celoni

Missa de campanya
Ball de tarda amb DAVID
MAGEM

Concert de Festa Major amb
l’orquestra ROSALEDA

Seguidament baixada de la Mare

de Déu fins a la Parròquia

- 7 de la tarda
- a l’ermita del Turó de la Mare de
Déu del Puig

Organitza: Coordinadora per a la Salvaguarda del
Montseny

- 2/4 de 8 de la tarda
- plaça de la Vila

Organitza: Colla Bastonera Quico Sabaté

Ballada dels gegants

- de 2/4 de 12 de la nit a 6 de la
matinada
- espai Barraques
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Diumenge

8 de setembre

Ball de Festa Major amb
l’orquestra ROSALEDA

Bicicletes al carrer

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

- 10 del matí
- c. Joan Maragall (Les Borrelles)
Organitza: AV Les Borrelles

Hi haurà 2 recorreguts, per a menors
de 6 anys acompanyats i per als més
grans.
Imprescindible portar casc.
- 11 del matí
- sortida i arribada: c. Joan Maragall
(Les Borrelles)
A l’arribada hi haurà xocolatada

per a tothom
Col·labora: AV Les Borrelles i les Torres

Patrona Mare de Deu del Puig
- 12 del migdia
- parròquia de Sant Martí

Concert vermut amb LA
MAQUINISTA DIXIEBAND

- 5 de la tarda
- Carrer Esteve Cardelús (al costat
del pavelló 11 de setembre)
preu: 2 €
Organitza: Comissió Correxutxes
Col·labora: Cucut Joguines
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Concert amb MACEDÒNIA
- 6 de la tarda
- espai Barraques

Organitza: Comissió Correxutxes

Festa multicultural

- 6 de la tarda
- c. Santiago Rusiñol, 10
Organitza: la Jaima

Concert de Sarsuela amb
l’espectacle Cançó d’amor i
de sarsuela
- 6 de la tarda
- Teatre Ateneu-Sala Gran
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Organitza: Colla de Diables de Sant Celoni
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Missa Solemne en honor a la

Correxutxes de MontSENYS i
MontNEGRES

Taller d’engalanar bicicletes

Correfoc amb la Colla de
Diables de Sant Celoni

- 12 del migdia
- Pista poliesportiva de Les Borrelles

- 2/4 d’1 del migdia
- plaça Rafael Ferrer (Sant Ponç)

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

- 2/4 d’11 de la nit
- Teatre Ateneu-Sala Gran

Festa de l’escuma
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Ballada de Swing amb
SHAKIN’ALL
- 7 de la tarda
- plaça de l’Església

Organitza: SwinGàngsters del Montseny		

32è Sopar popular

Pa amb tomàquet, carn a la brasa,
mongetes, allioli, postres, vi i aigua.
sopar preparat i servit per la Colla de
Geganters de Sant Celoni
- 9 del vespre
- plaça de la Vila
- Preu: 8 €
Per adquirir els tiquets cal anar a
la Rectoria Vella el 29 i 30 d’agost
i reservar el nombre de tiquets que
necessiteu (màxim 10 per persona).
Se us donarà un número correlatiu
que entrarà al sorteig que es farà el
dilluns 2 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, Pavelló 11 de setembre

Havaneres amb ELS
PESCADORS DE L’ESCALA
- 2/4 d’11 de la nit
- plaça de la Vila

Barstronada, activitat festiva i
engrescadora per reviure l’arribada
d’en Quico Sabaté a Sant Celoni
- Recorregut: p. de la Rectoria Vella,
c. de les Valls, pl. Josep Alfaras, c.
Sant Roc, carrer Sant Joan, pl. del
Bestiar, c. Bellver, c. Torras i Bages,
c. Santa Fe, pl. de l’Església, c.
Major, pl. 1 d’Octubre, passeig dels
Esports, c. Ramis i zona Barraques
- 2/4 de 10 del vespre
- sortida de la plaça de la Biblioteca
Preu del tiquet: 6 € (venda
anticipada a La Clau)
Més informació al Twiter i Instagram
@bastonersquico
Organitza: Colla Bastonera Quico
Sabaté

Dilluns

9 de setembre

ESPAIS FESTA MAJOR

Festival Holi

ZONA BARRAQUES I
CONCERTS
Pàrquing del Pavelló

Bany de pols de colors 100% segur
i no tòxic
- 12 del migdia
- costat pista esportiva de Sant Ponç
Preu bosseta de color: 2 € (la venda
començarà una hora abans)

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

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

- 6 de la tarda
- c. Girona (Illes Belles)
Organitza: AV Illes Belles i Grup de Flamenc Sant
Celoni

És l’espai on hi ha l’escenari de
concerts i les barraques de les diferents
entitats que oferiran productes per a
tots els gustos, entrepans, begudes i
combinats sense alcohol, packs infantils
durant l’actuació de Macedònia.

Horari:

Divendres 6 de setembre: de 2/4 de 6
de la tarda a les 5 de la matinada
Dissabte 7 de setembre: de les 8 del
vespre a les 6 de la matinada
Diumenge 8 de setembre: de les 5 de la
tarda a les 5 de la matinada

Hi haurà 9 barraques: Club futbol
MÚSICA A L’ESPAI
BARRAQUES
CONCERTS amb DR. PRATS
+ ORQUESTRA SANT CELONI
+ música a barraques
- de 2/4 de 12 de la nit a 5 de la
matinada
- espai Barraques

Estirada de corda de
MontSENYS i MontNEGRES

Hi haurà 4 categories: infantil, juvenil,
dones i homes. Cal portar sabates
tancades i guants
- 7 de la tarda
- c. Girona (Illes Belles)
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Toc final de Festa Major amb
l’orquestra METROPOL i
Veredicte del Corremonts
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En cas de pluja, Teatre Ateneu

Vine a ballar i a tancar la FM!
- 2/4 de 9 del vespre
- plaça de la Vila
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sala Sant Celoni, Club Pati – Hoquei
Sant Celoni, Club Volei Sant Celoni,
Colla Bastonera Quico Sabaté, Colla de
Diables de Sant Celoni, Colla de Diables
Infantil Espurnes del Montseny, Dansa
Espiritual del Ventre, La Clau. El servei
de gots el farà l’Associació Cultural Vall
d’Olzinelles.

ESPAI FIRA
Zona de la Forestal
És l’espai on hi ha totes les atraccions:
autos de xoc, cavallets, tómboles,
parades de tir, etc.
Horari: de divendres 6 a les 5 de la
tarda a dilluns 9 de setembre a les 11
de la nit.
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“Sem
pugu pre que
del c is oblida’
otxe
t
salut . La teva
ie
ambi l medi
ent
agrai t’ho
ran”

Dimarts

AGENDA
DIADA NACIONAL
DE CATALUNYA
Ofrena floral

10 de setembre
Xerrada amb Bernat Deltell
- 2/4 de 8 del vespre
- pati interior de can Ramis

Organitza: Birres per la República amb Assemblea
Territorial de Sant Celoni (ANC) i Òmnium Cultural del
Baix Montseny
En cas de pluja, Sala Bernat Martorell

- 10 del matí
- Monument 11 de setembre

Dimecres

Seguidament,

Petanca, Torneig de l’amistat

Cercavila d’entitats de cultura
popular fins a la plaça de la Vila

11 de setembre
- 9 del matí
- parc de la Rectoria Vella

Organitza: Club Petanca Les Borrelles

Acte 11 de setembre amb

actuacions de diverses entitats,
lectura del manifest, Cant dels
segadors.

Sardanes amb la Cobla Ciutat de
Granollers

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

Sortida amb autocar a la
Diada

Sortida a les 2 del migdia (provisional)
del carrer Esteve Cardelús –
aparcament pavelló 11 de setembre.
Pots comprar el tiquet a la Llibreria
Alguer 7, Sabateria Monrabà i Vetes
i Fils.
Organitza: Assemblea Territorial de Sant Celoni (ANC)
i Òmnium Cultural del Baix Montseny

Divendres

13 de setembre
Inici temporada Cinema VO
Altrium
Tres anuncios en las afueras
- 2/4 de 9 del vespre
- sales Ocine
Preu: 4,50 €

Dissabte

14 de setembre
Torneig de presentació dels
equips d’Hoquei

,
INFORMACIo

Diumenge

15 de setembre
Torneig de presentació dels
equips d’Hoquei
- a partir de les 9 del matí
- pista coberta Jaume Pons del
Camp Municipal d’Esports

Organitza: Club Patí Sant Celoni, secció Hoquei

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

			

Poesia al parc del Montnegre i
el Corredor

Recital i passejada poètica en
homenatge a Joan Brossa amb
Perejaume, Manuel Guerrero i Carles
Rebassa. Acompanyament musical a
la guitarra de Ramon Juan Sitjar
- 12 del migdia
- Font del Pradelló, Ca l’Agustí,
Olzinelles

SENYS I NEGRES
PEL MÓN
Aquest any no penjarem les
fotografies dels vostres viatges a
can Ramis! Les penjareu vosaltres
a les xarxes socials amb el hastag:
#Negrespelmón #Senyspelmón.
Aquest any no serà puntuable
però volem saber a on heu anat de
vacances, a on us heu emportat
el mocador dels Senys o el dels
Negres!

CONCURS
ENGALANEM CASES,
CARRERS I
APARADORS
Si has engalanat el teu balcó,
finestra, carrer, aparador, etc. Porta
una fotografia a la Paradeta de com
ha quedat, posant al marge el nom
i el lloc. Encara que no puntuï al
Corremonts hi haurà premis per a la:
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

En cas de pluja, Sala d’actes de la
Rectoria Vella

- a partir 9 del matí
- pista coberta del camp municipal
d’esports
Organitza: Club Patí Sant Celoni, secció Hoquei
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Viu la FESTA MAJOR
2.0 i COMPARTEIX-LA
#FMsantceloni2019
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

LA PARADETA A CAN RAMIS

EXPOSICIONS

La Paradeta és el punt d’informació on podeu trobar
els programes i comprar els materials i tiquets de
la Festa Major i recollir els dorsals de la passejada i
marxa de les ermites i les bicicletes al carrer.

CAN RAMIS

Concurs de cartells
Festa Major 2019
Treballs presentats a la 29a edició
Del 31 d’agost al 22 de setembre
Horari:
- De dilluns 2 a divendres 6: tarda de 6 a 8 del
vespre
- Dissabte 7 i dilluns 9: de 12 a 2/4 de 2 del migdia,
tarda de 6 a 8 del vespre
- Diumenge 8: de 12 a 2/4 de 2 del migdia. Tarda
tancat
- Dissabtes 14 i 21: tarda de 6 a 8 del vespre
- Diumenges 15 i 22: de 12 a 2/4 de 2 del migdia i
tarda de 6 a 8 del vespre

Preus

Material:
Mocadors de MontSENYS o MontNEGRES .... 3 €
Barret de MontSENYS o MontNEGRES . ......... 3 €
Bossa de MontSENYS o MontNEGRES........... 4 €
Tiquets:
Correxarrups ................................................... 3 €
Correxutxes...................................................... 2 €
Sopar popular.................................................. 8 €
Arrossada......................................................... 6 €

RECTORIA VELLA

Francesc Guinart. Pintor dels
aplecs del Baix Montseny
Del 7 setembre al 3 novembre de 2019

Horari

Inauguració: dissabte 7 de setembre a les 7 de la
tarda a la Rectoria Vella

- Dilluns, 2 de setembre, de 2/4 de 6 a 2/4 de 7 de la
tarda: venda de tiquets pel sopar

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

- De dilluns 2 a divendres 6 de setembre, de 2/4 de
6 a 2/4 de 9 del vespre
- Dissabte 7 de setembre, d’11 a 2/4 de 2 i tarda de
2/4 de 6 a 2/4 de 9 del vespre
- Diumenge 8 de setembre, d’11 a 2/4 de 2
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CORREMONTS
Proves puntuables dels
MontSENYS i MontNEGRES
Segueix el marcador del Corremonts
situat a Can Ramis,i el dilluns 9, al
vespre, a la plaça de la Vila, s’emetrà
el veredicte final del Corremonts.
Guanyaran
els
MontSENYS?
Guanyaran els MontNEGRES?
LES PROVES:
1- DONA SANG PER A LA FESTA
Divendres, 30 d’agost, de 5 de la tarda
a 9 del vespre i dissabte, 31 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 0,5 punts
als 100 primers donants de cada colla
i 0,5 punts 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. Com també
es donaran 2 enganxines als donants
de medul·la.
2- EL MATÍ BOIG
Dissabte 31 d’agost, a les 10 del matí,
a la Biblioteca l’Escorxador de Sant
Celoni.
El Matí Boig és una gimcana que
farà passar una molt bona estona a
grans i petits. Els participants s’hi han
d’apuntar per grups i hauran d’anar a
buscar els objectes que l’organització
els hi demanarà en el mínim temps
possible. Cal acabar tota la gimcana

per poder computar com a grup al
Corremonts.
Per poder participar al Matí Boig cal
que us inscriviu a www.santceloni.cat/
formularis , del 19 al 26 d’agost. 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. Aquest any, com en les darreres
ocasions, també caldrà nominar un cap
de colla per a cada grup.
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 del matí boig
(si el grup és MontSENY, es donarà el
punt a la colla dels MontSENYS. Si el
grup és MontNEGRE, es donarà el punt
a la colla dels MontNEGRES. I si el grup
guanyador és mixt, es donarà 0,5 punts
a cada colla).
3- TRAGINERS
Dissabte 31 d’agost, a 2/4 de 6 de la
tarda a la plaça Cardenal Cisneros.
Hi haurà 2 passades: una infantil que es
passarà llenya petita, i una altra general
que es passaran llenya.
Els participants s’hauran de posar en
fila de costat i lligar-se les cames entre
elles, tant de la banda dreta com de
la banda esquerra, amb el mocador,
i passar-se la llenya d’unes saques
col·locades a cada cantó de l’espai de
joc.
PUNTUACIÓ: 1 punt per cada passada,
que es donaran a la colla que es passi la
llenya en menys temps. En cas d’empat
0,5 punts per a cada colla.
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4- LES ERMITES, PASSEJADA I
MARXA
Dimarts, 3 de setembre, a 2/4 de 8
sortida de la marxa i a les 8 del vespre
sortida de la passejada, amb sortida i
arribada a la plaça de la Vila.
Marxa.- Per als qui tenen ganes de
córrer, amb un recorregut d’uns 10 km.
Passejada.- És una caminada popular
que passa prop de l’ermita de Sant
Ponç, la de Sant Martí de Pertegàs
(Rectoria Vella), de la Mare de Déu del
Puig (Turó) i per l’església de Sant Martí.
Cal recollir els dorsals a la
paradeta.
PUNTUACIÓ: hi ha 2 modalitats.
Modalitat passejada: 1 punts per la
participació de més MontSENYS o
MontNEGRES amb diferència de 10,
que acabin la marxa o la passejada.
Modalitat marxa: 1 punts per a la colla
que classifiqui primer 3 homes i 3 dones
conjuntament. Aquests dorsals també
comptabilitzen a la passejada popular.
A les dues modalitats si hi ha empat es
donarà 0,5 punts per cada colla
5- LA RUCADA
Divendres, 6 de setembre, a les 7 de la
tarda, al Cardelús.
És la cursa de 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 2/4 de 6 de la
tarda, la mainada, acompanyats dels
pares, podrà fer voltes damunt dels
rucs.
PUNTUACIÓ: 0,5 punts per cada sèrie
(3 sèries de 5 curses cadascuna).

6- CORREXARRUPS
Divendres, 6 de setembre, a 2/4 de 12
de la nit a la plaça de la Vila, tothom
a participar al Correxarrups i les seves
noves proves.
Les colles dels MontSENYS i els
MontNEGRES aniran de cercavila
pels carrers del centre de la vila, faran
xarrups i ballaran amb la música de la
xaranga Tutu’s Band, tot participant
de les noves proves de la mà de Pep
Callau.
A Correxarrups s’hi pot participar a
partir dels 14 anys. 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. En comprar
el tiquet heu de dir quin tipus de xarrup
fareu. Per poder participar, el dia del
Correxarrups, heu de portar posat el
mocador verd o negre, i recordeu vestir
roba còmode i que es pugui mullar i/o
embrutir.

8- BICICLETES
Diumenge, 8 de setembre, a les 11 del
matí, al c. Joan Maragall (barri de les
Borrelles).
Hi haurà 2 recorreguts, per a menors
de 6 anys acompanyats, i per als més
grans.
Circuit gran: c. Joan Maragall, c. Bruc,
c. Esteve Cardelús, c. Univers, c.
Grup Escolar, c. Campins, c. Ramon i
Cajal, c. Dos de Maig, Av. de la Pau,
c. Francesc Moragas, c. Montserrat, c.
Doctor Barri, plaça Mercè Rodoreda, c.
Doctor Trueta, carretera Vella, c. Sant
Martí, plaça 1 d’octubre, passeig dels
Esports, c. Esteve Cardelús, c. Bruc, c.
Joan Maragall.
Circuit petit:c. Joan Maragall, c. Alfons
Moncanut,
c. Montserrat Roig, c.
Martí i Pol, c. Joan Minuart, plaça
Sant Nicolau, c. Montserrat Roig, c.
Joan XXIII, c. Joan MaragallPer poder
participar és imprescindible portar el
casc.

PUNTUACIÓ: hi haurà 4 proves; cada
prova valdrà 0,5 punts. En cas d’empat
0,5 punts per a cada colla.

PUNTUACIÓ: hi ha 1 punt en joc, que
el guanyarà la colla que tingui més
participants amb diferència de 10. En
cas d’empat 0,5 punts per colla.

7- SARDANA
Dissabte, 7 de setembre, a 3/4 d’1 del
migdia a la plaça de l’Església.
Durant la ballada de sardanes hi haurà la
sardana puntuable. Es farà una rotllana
de Senys i una rotllana de Negres.

9- CORREXUTXES
Diumenge, 8 de setembre, a les 5 de la
tarda, al carrer Esteve Cardelús (costat
del pavelló municipal d’Esports). Poden
participar nens i nenes a partir de 3
anys d’edat.

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

Prova 1. Circuit pista americana
Els nens i nenes hauran de superar una
sèrie d’obstacles. Es farà una primera
ronda per a nens i nenes de 3 a 5 anys
i una segona ronda de nens a partir de
6 anys. Guanya l’equip qui tarda menys
en superar els reptes.
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Prova 2. Encistellem!
En un espai on hi ha contenidors,
els senys i negres han d’encertar les
màximes pilotes. Guanya l’equip que
encistelli més pilotes.
Prova 3.Posa-hi aigua!
Senys i negres han d’omplir amb
pistoles d’aigua uns bidons. Guanya
qui més aigua hagi recollit.
Per poder participar, el dia del
Correxutxes 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 bossa
de xutxes lliurant l’enganxina del
Correxutxes.
PUNTUACIÓ: hi ha 3 proves, cada
prova valdrà 0,5 punts. En cas d’empat,
0,5 punt per a cada colla.
10- L’ESTIRADA DE CORDA
Dilluns, 9 de setembre, a les 7 de la
tarda, al c. Girona (Illes Belles).
Per participar és imprescindible portar
guants, sabates tancades i no us
deixeu el mocador.
En el moment de l’estirada es
concretaran els criteris de cada
categoria seguint normes de seguretat
i prevenció.
PUNTUACIÓ: 0,5 punts per a cada
categoria: infantil, juvenil, dones i
homes.

Consulteu el reglament complet a
www.santceloni.cat/festamajor

Dissabte

7 de setembre

CONCERTS
ESCENARI DE FESTA MAJOR
Les nits de divendres, dissabte i diumenge hi haurà música a l’escenari de barraques, divendres de les 11 de la nit a
les 4 de la matinada, dissabte de 2/4 d’12 de la nit a les 5 de la matinada, i diumenge de 2/4 d’12 de la nit a les 4 de la
matinada. En acabat, la festa continuarà a barraques durant una hora més.

Divendres

BALKAN PARADIS
ORCHESTRA

És una formació inusual i trencadora,
integrada per onze dones
instrumentistes de vent i percussió,
que ha aportat un aire fresc i alegre
al panorama de les fanfàrries del
nostre país. Amb formacions,
experiències i influències diverses
però compartint la passió per la
tradició balcànica.

BUHOS

Son el grup revelació del 2018,
present i futur del panorama musical
català. Un dels grups festius de
referència als Països Catalans. Ens
presentaran el seu últim disc “La
gran vida”, imbatible en els cims
de les principals llistes d’èxit de la
radiofórmula i també un dels més
reproduïts a Spotify i Youtube del
país.

6 de setembre
LOS 80 PRINCIPALES

Estan considerats un dels millors
tributs als 80. Farem amb ells un
viatge musical on repassarem
algunes de les millors cançons de
la dècada: Queen, Pink Floyd AC/
DC, Dire Straits, El Último de la
Fila, Tequila, Alaska ... un viatge
en el temps que no ens deixarà
indiferents.

LA TRIBUT FM

Aquesta banda ens oferirà el seu
homenatge a tota la música festiva,
de places i carrers dels Països
Catalans, de Sopa de Cabra a
Lax’n’busto, d’Oques Grasses a
La Troba Kung-Fu o de Txarango
a Dr. Prats, són només alguns dels
més de 40 grups que passaran per
l’escenari sense faltar-hi els hits més
sonats a nivell internacional.
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ZEIDUN

Aquesta banda creada fa més
de vint anys té una genialitat poc
políticament correcta. Joan Colomo,
Mau Boada, Càndid Coll, Albert
Trabal i Xavi Garcia, tots ells de Sant
Celoni i Baix Montseny, han tocat
en diferent bandes abans, Rain
Still Falling, Ariadna o Cain... i ara
militen amb els heavys Moksha, els
punkies Red Sexy Band, La Célula
Durmiente, The Cheese, les Aus,
Country Mejicano, els Surfing Sirles,
entre d’altres.

LLUM PEPA AND THE BEATS

Son un huracà amb forma de banda
de rock’n’roll, amb guitarres tenyides
de fuzz i reverberació, ritmes
cavernícoles, melodies contagioses
i una vocalista que encarna PJ
Harvey, Etta James i Wanda Jackson
en una sola persona. L’última gran
revelació de la prolífica escena del
Baix Montseny. Un explosiu còctel
de música surf, psicodèlia corrosiva
i rock’n’roll primitiu. Perill, frescor i
actitud a prova de bales.

Diumenge

8 de setembre
Dr PRATS

ORQUESTRA SANT CELONI

El grup ens presentarà el seu nou
disc, un reflex perfecte del moment
actual que viuen com a grup i també
que vivim com a poble. Una aturada
per mirar enrere i poder seguir
endavant. Musicalment, aquest disc
és una explosió festiva però diferent
a tot el que havien fet fins ara, un
disc que explora fins al final una
multitud d’estils sense cap prejudici.

L’Orquestra, formada per Xavi
Pasqual, Joan Pasqual, Albert
Trabal, Núria Alfaras, Dani Farran,
Mau Boada i Miquel Deulofeu ens
aportarà festa i ball amb una dosi de
pop folk balcano celoní que tancarà
l’escenari fins l’any vinent.
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ALTRES ESCENARIS
PLAÇA DE LA VILA. Divendres, 30 d’agost després del Pregó
Orquestra DI-VERSIONES

DJ SENDO

Aquesta orquestra és un projecte
divertit i esbojarrat que te com a
objectiu passar-ho bé i fer-ho passar
bé. Amb “canciones del verano”,
d’una manera personal i senes
complexos, una bona dosi de ritmes
despreocupats i de karaoke popular,
una barreja d’himnes dels anys 60,
70, 80 i 90’s amb pinzellades de les
cançons de ràdio fórmula dels últims
anys. Un espectacle apte per a tots
els públics. DI-VERSIONES s’ha
consolidat com un dels grups estrella
del gènere, nominats als Premis
ARC 2010 i 2012 al millor grup de
versions.

Dj que ha passat per un bon munt
de sales, festes i festivals. Sempre
punxant els millors estils: rumba
catalana, reagge, ska, salsa, ritmes
balcànics i electrònics.

PLAÇA DE LA BIBLIOTECA. Dissabte, 31 d’agost, envoltats de Food trucks
KARAOKES BAND

K’SHMIR

Son una proposta original en el món
de les versions. Música en directe
que ens farà ballar amb els seus
popurris de grans èxits actuals i
de tota la vida, sintonies de sèries i
pel·lícules, amb una pantalla gran al
fons de l’escenari que ens permetrà
veure la lletra de les cançons a la
mateixa velocitat que la interpreta
el grup i, quan estiguem més
animats, amb la possibilitat que els
més valents entrin a escena i cantin
alguna cançó mentre la banda els
acompanya.

El grup de versions de la zona ens
farà un repertori del millor rock de
tots els temps, Led Zeppelin, Janis
Joplin o Rage Against The Machine,
passant per clàssics dels 70, 80, 90
i 2000 com Pink Floyd, Queen, The
Police, Red Hot Chilli Peppers, AC/
DC, Nirvana, Metallica, Radiohead i
molt més.
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Les activitats d’aquest programa les ha organitzat:

Amb la col·laboració de:
AEiG Erol

Comissió Infantil

ANC, Assemblea Nacional Catalana

Comissió de Sant Antoni Abat

Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental

Dansa Espiritual del Ventre

Associació de Gent Gran de l’Esplai

Diputació de Barcelona

Associació Neurològica Amics Baix Montseny

Els Cantaires

Associació de Veïns Residencial Esports

Guita de Bruixa

Cambridge School

Grup de Puntaires Montserrat Domènech

Centre de dia Indaleci Losilla

JovesxCat - Sant Celoni i la Batllòria

Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes,

JuntsxCat - Sant Celoni i la Batllòria
La Clau

Uesports Sant Celoni
Club Atletisme Sant Celoni

Kids&Us Sant Celoni

Club Ciclista Sant Celoni

Montseny-Maasais

Club Judo Sant Celoni

Oficina de Català de Sant Celoni

Club Futbol sala Sant Celoni

Òmnium Cultural

Club Patí Sant Celoni, Hoquei

Parròquia de Sant Martí de Sant Celoni

Club Petanca les Borrelles

Passaltpas Danses del Món

Club Petanca Sant Celoni

SwinGangsters

Club Triatló Baix Montseny
Colla Bastonera Quico Sabaté

Amb el suport de:

Colla de Diables de Sant Celoni
Colla de Diables Infantil Espurnes del Montseny
Colla de Geganters de Sant Celoni
Colla dels MontNEGRES
Colla dels MontSENYS
Comissió Barraques
Comissió Jove
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the English Formula
Anglès a partir d’1 any

Matrícules Obertes
*** Curs 2019-2020 ***

kidsandus.es

Kids&Us Sant Celoni · C/ Santa Fe 24 · 08470 Sant Celoni
T. 936889209 / T. 646521702 · santceloni@kidsandus.es

Laboratoris FELTOR
La nostra força, la nostra gent

Registrada

EN MANS D’EXPERTS

Manteniment del vehicle

PNEUMÀTICS
SANT CELONI
Tel. 93 867 14 01
santceloni@pneumaticsanchez.es
C-35, km. 56,600 · 08470 SANT CELONI
EUROMASTER.COM

PNEUMÀTICS
PALAUTORDERA

T: 93 848 31 87
PNEUMÀTICS
PINEDA

T: 93 762 63 15
PNEUMÀTICS
BLANES

T: 972 35 50 51
PNEUMÀTICS
MATARÓ

T: 93 741 11 93

C O N S U LT O R I A

Solucions financeres
i legals
Registrada

www.consultoriasantafe.com

UNE-EN ISO 9001

ER-0760/2014

C. Bruc, 19 · 08470 Sant Celoni
T. 93 867 42 08 · info@consultoriasantafe.com

Tel. 93 867 09 00

arafinques@arafinques.com

www.arafinques.com
C. Balmes, 23 · 08470 SANT CELONI · 938 675 823
Ctra. de Cànoves, 2 · 08440 CARDEDEU · 931 983 636

CordeMaria.cat
escoles

BONA FESTA
MAJOR
www.cordemariasantceloni.cat

Estacions de Servei
VIURA-GINESTA, S.L.
Prova els nous carburants
REPSOL amb
Màximes prestacions
Mínim consum
Màxima cura del motor
Estalvi en manteniment i visites al taller

www.viuragrup.com

OXIRIS

Química Responsable

Us desitja una bona Festa Major!
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

Josep Hilari
Corredor
d’Assegurances
Sant Joan, Ap. de Corr. 155
93 867 25 04 - 669 402 865
josep@josephilari.com
www.josephilari.com

FERRETERIA
GURRI
C. Major, 120 - St. Celoni
Tel. 938 670 722
info@ferreteriagurri.com
www.ferreteriagurri.com

Ctra. C-35
Km. 56,333
Sant Celoni
Tel. 93 867 09 67
Fax 93 867 02 50
morato@vidreialumini.net
www.moratovidreialumini.com

de dilluns a dissabte
9.00 a 13.30h
de dilluns a divendres
16.30 a 20.30h

Ctra. Vella, 172-174
Sant Celoni
Tel. 93 848 40 76

ANNA MARY
P E R R U Q U E R S

Pl. Mercè Rodoreda, 5
Sant Celoni
Tel. 93 867 15 01

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

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

Edita:
FERRETERIA - BRICOLATGE
SUBMINISTRAMENTS
Ctra. C-35 km. 56,7
Sant Celoni
Tel. 93 867 48 56
www.ferreteriaborrull.com

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.

