Portada: Neus Puig Forcada
(guanyadora del 30è concurs del cartell de la Festa Major)

2

Celonines, celonins,
Us fem arribar el programa de la nostra Festa Major. Enguany viurem
una festa singular, atípica i diferent als darrers anys. Veureu una programació amb grans canvis i nous formats més reduïts i més propers
al públic. No volíem renunciar a celebrar la Festa Major, ja que és el
moment de trobada i cohesió de tots els celonins i celonines. Degut a la
situació derivada de la pandèmia s’han cancel·lat els actes i celebracions més multitudinàries (barraques, àpats populars, l’estirada de corda,
la rucada, etc) i s’han pres totes les mesures per viure aquests dies amb
la màxima seguretat i prevenció.
A la programació hi trobareu moltes cares conegudes, noves propostes i nous talents que descobrireu...
(i algun/-a us sorprendrà!). La majoria de les propostes provenen del Cens d’Artistes que recentment hem
creat per donar suport al sector cultural de la nostra vila i el Baix Montseny.
Tot i la singularitat d’aquesta festa hi ha diversos reptes que volem continuar treballant: la visualització de
la dona al món de la cultura, prevenir la violència masclista i evitar els excessos i els hàbits pocs saludables.
Aquest any, la Colla de Diables i Rebrot Teatre celebren anys de la seva fundació. Serà una celebració
atípica, però no obstant això volem encoratjar-los a continuar omplin places, carrers, teatres i escenaris.
El programa que llegireu ha estat preparat durant el mes de juliol, és possible que degut a la situació actual
hi hagi algun canvi o modificació d’última hora. Avui més que mai voldria agrair a totes les persones, entitats, col·lectius i al personal de l’Ajuntament l’esforç i la valentia de treballar per fer possible la Festa Major.
Volem que la Festa Major sigui especial i emotiva, des del record dels que ja no hi són, i l’agraïment a
totes aquelles persones i col·lectius que durant l’emergència sanitària han estat i estan al nostre costat per
ajudar-nos i acompanyar-nos.
És per això, que més que mai cuideu-vos! Cuidem-nos!
Bona Festa Major!

Raül Garcia Ramírez
Alcalde
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LA
PRÈVIA
DE
FESTA
MAJOR

Divendres

28 d’agost
Dóna Sang per a la festa
- De 10 a 2 del migdia i
de 5 a 9 del vespre
- Teatre Ateneu – Sala Gran
- Cal inscripció prèvia a
www.donasang.gencat.cat
Organitza: Associació de Donants
de Sang del Vallès Oriental

Dissabte

29 d’agost
Dóna Sang per a la festa
- De 10 a 2 del migdia i
de 5 a 9 del vespre
- Teatre Ateneu – Sala Gran
- Cal inscripció prèvia
www.donasang.gencat.cat
Organitza: Associació de Donants
de Sang del Vallès Oriental

Cercavila de Festa Major
La Senyoreta Muntanyetes
us ve a veure!
- De 6 a 8 de la tarda
- Recorregut: Sant Ponç, les
Borrelles, Illes Belles, centre
de la vila, avinguda de la Pau i
Turó de la Mare Déu del Puig

Tallers d’engalanar carrers,
finestres i balcons
Estem de Festa Major i
ens vestim com a tal!
- De 6 a 8 de la tarda
- A les pistes esportives de
Sant Ponç, Les Borrelles - Les
Torres, Illes Belles, Sax Sala
i Turó de la Mare de Déu del
Puig, jardins de la Rectoria
Vella i pati de can Ramis
Col·laboren: AV carrer Major de Dalt, AV Illes
Belles, AV les Borrelles – Tres Torres, AV del
Pertegàs, AV de Sant Ponç, Av Turó de la
Mare de Déu, colla dels MontNegres i colla
dels MontSenys
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Música relaxada amb DJ Ivan
- 9 del vespre
- Pista esportiva de les Illes Belles
- Cal inscripció prèvia
Organitza: AV Illes Belles

Diumenge

30 d’agost
Dóna Sang per a la festa
- De 10 a 2 del migdia
- Teatre Ateneu – Sala Gran
- Cal inscripció prèvia
www.donasang.gencat.cat
Organitza: Associació de Donants
de Sang del Vallès Oriental

Espectacle de pallassos
amb Tempus Fugit de la
companyia La Tête
- 8 de la tarda
- Jardins de la Rectoria Vella
- Aforament limitat
Reserva la teva entrada

ESCALFANT
MOTORS

Dóna Sang per a la festa
- De 10 a 2 del migdia i
de 5 a 9 del vespre
- Teatre Ateneu – Sala Gran
- Cal inscripció prèvia
www.donasang.gencat.cat

Dilluns

Organitza: Associació de Donants
de Sang del Vallès Oriental

31 d’agost
Matí Boig Confitat
No tindrem un matí boig,
tindrem una setmana boja!
- De dilluns 31 d’agost a
divendres 4 de setembre
- Cal inscripció prèvia

Presentació del projecte
musical La Sonora amb el
concert de Joan Colomo i
Banda i el grup taloner Quima
- 7 de la tarda
- Jardins de la Rectoria Vella
- Aforament limitat
Reserva la teva entrada

Correxutxes
Al pot petit hi ha la bona
confitura! Aquest any tot és diferent, i el correxutxes… també.
- Podreu fer aquesta activitat
qualsevol dia de la setmana del
dilluns 31 d’agost a dissabte 5
de setembre.
- Cal inscripció prèvia

Organitza: La Sonora

Passejada de les
Ermites confinada
Aquest any la passejada de les
Ermites la podreu fer seguint les
mesures de seguretat sanitàries.
- Us plantegem fer la passejada
qualsevol dia de la setmana,
del dilluns 31 d’agost a dissabte 5 de setembre, a l’hora que
us vagi millor.
- Cal inscripció prèvia

Dimarts

1 de setembre
Activitats esportives
Mou-te per Festa Major!
Zumba
- A les 7 de la tarda
- Pista 3 del Camp
Municipal d’Esports
- Cal inscripció prèvia
Spinning
- A les 7 de la tarda
- C. Francesc Macià
- Cal inscripció prèvia

Dimecres

2 de setembre
Espectacle itinerant
Sobre rodes de la
companyia Més Tumacat
- 6 de la tarda
- Recorregut: avinguda de la
Pau, carrers del Centre,
Sant Ponç, Les Borrelles Les Torres i Illes Belles

L’Àgora, espai de trobada i
xerrada
- 2/4 de 7 de la tarda
- Pati de Can Ramis, entrada
pel carrer Sant Josep
- Aforament limitat
Cal inscripció prèvia
Organitza: Assemblea de Joves
de Sant Celoni

Dijous

3 de setembre
Concert Barber Shop Quartet
del grup The Metropolitan Union
- 8 de la tarda
- Jardins de la Rectoria Vella
- Aforament limitat
Cal inscripció prèvia
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FESTA
MAJOR!

Divendres

4 de setembre
Espectacle de música i
dansa Possê de la companyia
Sound de Secà
Espectacle que combina música i
moviment, que transmet optimisme provocant des del començament una catarsi d’energia i positivisme en el públic a qui convida
a ocupar el carrer com a espai de
convivència i de transmissió.
- 6 de la tarda, primera sessió
- 2/4 de 8 de la tarda,
segona sessió
- Aparcament del Pavelló
11 de setembre
- Aforament limitat
Reserva la teva entrada
Actuació de Flamenc
amb Luisa Chenone
- 6 de la tarda
- Pista esportiva de les Illes Belles
- Cal inscripció prèvia
Organitza: AV Illes Belles
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Gimcana Jove Virtual
Desxifra els enigmes i resolt les
proves amb el teu grup d’amics i
al teu ritme, i descobreix el misteri
que s’amaga al final. L’activitat
dura aproximadament una hora,
però tens temps de fer les proves
durant els dos dies que estarà
disponible l’enllaç.
- De 8 de la tarda a
les 12 de la nit
- Connecta’t a través de l’enllaç
que trobaràs a l’Instagram de
l’Ajuntament de Sant Celoni

Làser Tag per a joves
- De 8 de la tarda a les 12 de la nit
- Camp Municipal d’Esports
- Aforament limitat
Cal inscripció prèvia
Organitza: Palabra de vida

Pregó de Festa Major
Acte d’homenatge a les víctimes
de la Covid-19 i agraiment als
professionals i voluntaris que han
respost a la crisi sanitària
- 10 de la nit
- Jardins de la Rectoria Vella
- Aforament limitat
Cal inscripció prèvia
Seguidament,
Concert de música
Desnéixer amb Elena Gadel i
Andreu Gallén. Un viatge emocional i sensible on es barregen
la poesia de Maria Mercè Marçal
i Federico García Lorca amb la
música
- Jardins de la Rectoria Vella
- Aforament limitat
Reserva la teva entrada

Dissabte

5 de setembre
Desperta Sant Celoni!
Espectacle itinerant
la Resistència amb Pep Callau
- De 10 a 12 del migdia
- Recorregut: Sant Ponç,
Les Borrelles - Les Torres,
Illes Belles, centre vila i
avinguda de la Pau

Obertura de l’exposició dels
personatges festius de la
festa Major
Vine a saludar i a fotografiar-te
amb els teus personatges preferits de la Festa Major: la Maria
del Puig, en Martí, el Drac de
Vilardell, el Tritó, els dragonets,
els gegants de les escoles...
- De 10 a 13 del migdia
- Teatre Ateneu – Sala Gran

Dibuixem Sant Celoni
Segona trobada d’artistes
pintant a aquarel·la moments
de Festa Major
- De 10 a 1 del migdia
- Punt de trobada al pati
de Can Ramis
- Aforament limitat. Cal inscripció
prèvia mitja hora abans al pati
de Can Ramis
Organitza: Clau/Art pintors

L’Àgora
Xerrada sobre habitatge
- 11 del matí
- Carrer Ponent,
al costat de la Clau
- Aforament limitat
Cal inscripció prèvia
Organitza: Assemblea de
Joves de Sant Celoni

Classes d’iniciació
al món de l’skate
- 11 del matí
- Parc d’activitats del
Pertegàs- Skatepark
- Aforament limitat.
Cal inscripció prèvia
Organitza: Col·lectiu d’skaters
de Sant Celoni

Competició social
Tir amb arc
- 11 del matí
- Can Sans

Audició de Sardanes
amb la Cobla Ciutat de Terrassa
- 12 del migdia
- Jardins de la Rectoria Vella
- Aforament limitat
Cal inscripció prèvia

Vermut musical itinerant
amb la Sonora sobre rodes!
- 2/4 d’1 del migdia
- Recorregut: sortida del barri
de Sant Ponç, centre de la vila,
per acabar a la pl. de l’Estació
Organitza: La Sonora

Vermut musical
amb el grup Corcs Drum&Organ
- 1 del migdia
- Carrer Ponent,
al costat de la Clau
- Aforament limitat
Cal inscripció prèvia
Organitza: Casal Popular
La Clau Baix Montseny

Organitza: Arc Sant Celoni

Final del Matí Boig Confitat
- 12 del matí
- Plaça Cardenal Cisneros

Els Cantaires
Vine a cantar amb nosaltres
aquesta Festa Major
- 12 del migdia
- Pista esportiva
de les Illes Belles

Ballades de bastoners
- 6 de la tarda
- Recorregut: plaça 1
d’Octubre, plaça de la Vila,
plaça del Bestiar, plaça de la
Biblioteca i plaça de l’Estació
Organitza: Colla Bastonera Quico Sabaté

Organitza: els Cantaires
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Espectacle musical
infantil en anglès
- 6 de la tarda
- Pati de Can Ramis
- Aforament limitat
Cal inscripció prèvia

Ballades de Swing
- 2/4 de 7 de la tarda
- Carrers del centre de la vila

Organitza: Cambridge School

Competició del millor truc i
millor ronda
- 2/4 de 7 de la tarda
- Parc d’activitats del
Pertegàs- Skatepark
- Aforament limitat
Cal inscripció prèvia

Concert de Festa Major
amb l’Orquestra Europa
- 6 de la tarda, primera sessió
- 2/4 de 9 del vespre, segona
sessió
- Aparcament Pavelló
11 de Setembre
- Aforament limitat
Cal inscripció prèvia

Taller de dansa en família
A través de la música, el moviment, la improvisació, els jocs i
la confiança treballarem la creativitat i la imaginació. Taller dirigit
a nens i nenes de 6 a 14 anys.
Han de venir acompanyats,
com a mínim, d’un membre
adult de la família
- 2/4 de 7 de la tarda
- Pista esportiva de Sax Sala
- Aforament limitat
Cal inscripció prèvia
Organitza: Contrajazz

Organitza: SwinGàngsters del Montseny

Organitza: col·lectiu d’skaters de Sant Celoni

Inauguració de l’exposició
Imatges del romànic al
Montseny. Fotografies
de Mariano Pagès
- 7 de la tarda
- Rectoria Vella
- Aforament limitat

Teatre feminista
- 7 de la tarda
- Carrer Ponent
- Aforament limitat
Cal inscripció prèvia

Làser Tag per a joves
- de 8 de la tarda a les
12 de la nit
- Camp Municipal d’Esports
- Aforament limitat
Cal inscripció prèvia
Organitza: Palabra de vida

33è Sopar popular:
Queda’t a casa!
Sopararem a casa, amb família,
amics o veïns. Comparteix les
teves fotos del sopar a les
xarxes socials amb el hashtag
#santcelonisoparpopularfm2020
- 9 del vespre

Organitza: Gita de Bruixa

Ballada de danses del món
amb Passaltpas
- 2/4 de 8 de la tarda
- Pati de la Salle
- Aforament limitat
Cal inscripció prèvia
Organitza: Passaltpas
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Gimcana Jove Virtual
Desxifra els enigmes i resol les
proves amb el teu grup d’amics,
i descobreix el misteri que
s’amaga al final
- De 8 de la tarda a
les 12 de la nit
- Aforament limitat
Connecta’t a través de l’enllaç
que trobaràs a l’Instagram de
l’Ajuntament de Sant Celoni

Concert de música
Essencials amb Gemma
Humet, David Ros i Clara Poch
- 10 de la nit
- Jardins de la Rectoria Vella
- Aforament limitat
Reserva la teva entrada

Cinema, projecció
de la pel·lícula
Rebeldes del Swing
- 10 de la nit
- Pista esportiva de Les Borrelles
- Aforament limitat
Cal inscripció prèvia
Organitza: SwinGàngsters del Montseny

Concert de vesprada
amb el grup Mabel Flores
- 10 de la nit
- Carrer Ponent,
al costat de la Clau
- Aforament limitat
Cal inscripció prèvia
Organitza: Assemblea de Joves de
Sant Celoni i Casal Popular La Clau
Baix Montseny

Diumenge

6 de setembre
Desperta Sant Celoni!
Espectacle itinerant
Rolling vibres amb la
companyia el Gran Mogol
- De 10 a 1 del migdia
- Carrers del centre de la Vila
Torneig medieval
de tir amb arc
- 11 del matí
- Can Sans
Organitza: Arc Sant Celoni

Espectacle itinerant
Moltes gràcies amb
Quim Masferrer
- 12 del migdia
- Carrers de la Vila
Segueix l’espectacle a través
de www.moltesgràcies.cat
Concurs de paelles d’arròs,
Queda’t a casa!
Apunteu-vos i participeu amb la
família, la colla, els veïns...
A través de les fotografies que
compartiu es farà un xec regal
valorat en 100 € per comprar a
les botigues del municipi
- 2 del migdia
- Cal inscripció prèvia

Animació infantil
Espectacles finals
del Correxutxes de
MontSENYS i MontNEGRES
- 6 de la tarda
- Pista esportiva de Sant Ponç:
Dani Caracola
- Aparcament del pavelló
11 de Setembre:
Jaume Barris
- Pista esportiva de Sax Sala:
Jordi Tonietti
- Pista esportiva de les
Illes Belles:
Ramon Roma
- Aforament limitat.
Reserva la teva entrada
Havaneres
amb el grup Terra Endins
- 7 de la tarda
- Pista 3 del camp municipal
d’esports 11 de setembre
- Aforament limitat
Reserva la teva entrada
Espectacle de Circ
Què bèstia! amb la
companyia Tortell Poltrona
- 7 de la tarda, primera sessió
- 10 de la nit, segona sessió
- Jardins de la Rectoria Vella
- Aforament limitat
Reserva la teva entrada
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Dilluns

7 de setembre
Desperta Sant Celoni!
Espectacle itinerant
amb la Moby Dixie
- De 10 a 12 del migdia
- Recorregut:
Barri de Sant Ponç,
Les Borrelles - Les Torres,
Illes Belles, Centre i
avinguda de la Pau
Espectacle infantil
Un somni Pirata
amb Mima Teatre
- 6 de la tarda
- Pista esportiva
de Sant Ponç
- Aforament limitat
Reserva la teva entrada

Espectacle infantil
Senglars i Guillots
amb la companyia
Open Smiles
- 6 de la tarda
- Pista esportiva Sax Sala
- Aforament limitat
Reserva la teva entrada
Missa de campanya
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

Concert de Festa Major
amb el grup Yo Suspendí EGB
- 6 de la tarda, primera sessió
- 2/4 de 9 de la tarda,
segona sessió
- Aparcament Pavelló
11 de Setembre
- Aforament limitat
Reserva la teva entrada
Veredicte del Corremonts
- 8 del vespre
- Instagram de l’Ajuntament
de Sant Celoni

Aquests espectacles i concerts pertanyen
al Cens d’Artistes del municipi. L’Ajuntament de
Sant Celoni ha elaborat aquest cens amb l’objectiu
d’impulsar la difusió de les produccions artístiques
del Baix Montseny en l’actual context de crisi sanitària
i promocionar-ne la divulgació i contractació.
De moment, un centenar d’artistes de diverses
disciplines ja en formen part.
Més informació: www.santceloni.cat/censartistes
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Recomanacions per gaudir
d’una Festa Major amb
totes les mesures
de prevenció i seguretat!

Cuidem-nos!

Cal inscripció prèvia a bona part de les
activitats programades i l’aforament és limitat

DISTÀNCIA

MANS

MASCARETA

Reserva la teva plaça i entrada gratuïta
Presencialment
a la Paradeta

Per internet
www.santceloni.cat/
entradesfm

Oficina de Turisme (Can Ramis)
Dimecres, dissabtes, diumenges i
festius de 10 a 14 h
Divendres i dissabtes de 16 a 20 h

Si queden places
lliures, el mateix dia
de l'activitat es
posaran a disposició
per ordre d'arribada

Indicacions
- Cal arribar als espectacles mitja
hora abans de l’hora d’inici
- A l’accés a l’espai us haureu
d’aplicar gel hidroalcohòlic
a les mans
- És obligatori l’ús de mascareta i
caldrà portar-la posada durant
tot l’espectacle

- Un cop dins l’espai trobareu les
- En cas de pluja, l’activitat no es
cadires desinfectades i a la distància
realitzarà en cap altre espai alternatiu
de seguretat permesa. Si us plau
i s’ajornarà per més endavant!
no les mogueu del seu lloc!
Estigueu atents
- És molt recomanable que porteu
a la informació que es vagi
una ampolla d’aigua de casa
publicant al web i a les xarxes
perquè no hi haurà servei de bar
socials per si hi ha noves
ni fonts d’aigua
recomanacions o canvis
en la programació

La

Paradeta
de la

Festa Major

Ubicada a l’Oficina de Turisme
de Sant Celoni (Can Ramis)

HORARI
Dimecres 2 de setembre: de 10 a 2 del migdia
Divendres 4 de setembre: de 4 a 8 del vespre
Dissabte 5 de setembre: de 10 a 2 del migdia i
de 4 a 8 del vespre
Diumenge 6 de setembre: de 10 a 2 del migdia
Dilluns 7 de setembre de 10 a 2 del migdia
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CORREMONTS
El Corremonts és la competició
festiva entre MontSENYS i
MontNEGRES. i amb les
circumstàncies de pandèmia
de la Covid-19, aquest any la
majoria de proves del
Corremonts seran virtuals.
Atenció les proves les podeu
fer a qualsevol hora del dia
però tenen una data límit.
Segueix el marcador a les
xarxes i també a Can Ramis.
Proves puntuables:
- Donació de sang,
presencial amb cita prèvia
- Matí boig confitat
- Passejada de les ermites,
presencial a qualsevol
dia i hora
- Correxutxes, virtual
INSCRIPCIÓ a les proves
del CORREMONTS:
a través del formulari
que trobareu a
www.santceloni/entradesfm
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LES PROVES
DÓNA SANG I
PLASMA PER
A LA FESTA
a la Sala Gran
del Teatre Ateneu
Divendres, 28 d’agost,
de 10 del matí a 2 del migdia i
de 5 de la tarda a 9 del vespre
Dissabte, 29 d’agost,
de 10 del matí a 2 del migdia i
de 5 de la tarda a 9 del vespre
Diumenge, 30 d’agost,
de 10 del matí a 2 del migdia
Dilluns, 31 d’agost, de 10 del
matí a 2 del migdia i de 5 de la
tarda a 9 del vespre
Pot donar sang qualsevol
persona sana entre 18 i 65 anys
que pesi més de 50 kg.
Cal reservar cita prèvia a:
donarsang.gencat.cat
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.

MATÍ BOIG
CONFITAT
Enlloc d’un matí boig tindrem
una setmana boja! De dilluns
31 d’agost a divendres 4 de
setembre es llençarà un repte
als grups que s’hagin apuntat a
l’activitat per tal que el puguin
aconseguir en 12 hores. Les
colles que es vulguin apuntar ho
hauran de fer com sempre amb
antelació de dilluns 17 d’agost
a dimarts 25 d’agost. Els grups
poden ser de 2 a 6 persones.
A les inscripcions ens haureu de
dir el nom del grup i per quina
colla participeu, Senys, Negres
o grup mixt.
Les colles participants rebran
cada dia, a les 10 del matí, el
repte a aconseguir que consistirà en fer un Tik Tok d’entre 30
segons i 1 minut de durada i
que caldrà que enviïn abans de
les 10 de la nit del mateix dia. El
jurat valorarà que es vegin al Tik
Tok, tots els elements que es demanin al repte diari (cada dia caldrà buscar un seguit d’objectes i
muntar una mena d’escenografia
on es gravarà el Tik Tok), també
valorarà que la música escollida
lligui amb la temàtica del repte
així com que la coreografia sigui
original i animada. És molt i molt
important que tothom que surti
al Tik Tok porti un mocador dels

Senys o dels Negres lligat a un
lloc ben visible (ja que així serà
com puntuarem quants Senys i
quants Negres han participat en
aquell repte).
Cada dia es publicarà el Tik Tok
guanyador que serà la colla que
haurà guanyat el repte d’aquell
dia i que rebrà un premi que
consistirà en un val de 100 €
per comprar als comerços
de Sant Celoni.
Dissabte 5 de setembre, al final
de l’activitat “Desperta Sant Celoni amb en Pep Callau”, es donarà
el resultat de qui ha guanyat el
punt del Matí boig, que serà el de
la modalitat de participació.
PUNTUACIÓ
Modalitat participació: 1 punt, a
la colla que més participants del
seu color portin el mocador Seny
o Negre als Tik Tok que es vagin
presentant al llarg de tota la setmana. En cas d’empat es donarà
0,5 punts per cada colla
PREMI: es donarà un premi per
dia la colla guanyadora del repte
diari. El premi consistirà en un
val per comprar als comerços de
Sant Celoni.

PASSEJADA
DE LES ERMITES

Es durà a terme a través de les
xarxes socials i caldrà apuntar-se
prèviament. Podreu fer l’activitat
qualsevol dia de la setmana, entre el dilluns 31 d’agost i el dissabte 5 de setembre. Un cop us
heu inscrit haureu de fer el recorregut que podreu anara validant
amb el vostre mòbil a cada
ermita o església: 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.
No cal fer-ho en aquest ordre.
No cal recollir els dorsals a la
paradeta.
PUNTUACIÓ
Només hi ha 1 modalitat, modalitat passejada. 1 punt per la participació de més MontSENYS o
MontNEGRES amb diferència de
10, que acabin la passejada.
En cas d’empat es donarà 0,5
punts per cada colla

CORREXUTXES

El Correxutxes serà virtual i per
poder-hi participar cal que us
inscriviu. Els reptes els fareu des
de casa, des del barri, amb la
família, i hi podeu participar tots i
totes, animeu-vos! Poden
participar nens i nenes a partir
de 3 anys d’edat.
Reptes virtuals
Repte 1: Estimo Sant Celoni
Els nens i nenes han de fer fotografies de llocs d’interès de
Sant Celoni, fauna i flora del
Montseny i del Montnegre.... i
penjar-les a Instagram amb les
etiquetes #correxutxes20senys i
#correxutxes20negres. Cal que
les fotos tinguin un element identificatiu dels Senys o dels Negres
per tal de valorar-la. Es valorarà
el número de fotos penjades i
l’originalitat fins a dissabte 5 de
setembre a les 12 h
Repte 2: Em moc per la FM!
Els nens i nenes han de fer una
coreografia per grups d’amics
o familiars (màxim 10 persones) i
penjar el video a Instagram amb
les etiquetes
#correxutxes-20senys i
#correxutxes20negres Cal que els
vídeos tinguin un element
identificatiu dels Senys o dels
Negres per tal de valorar-los. Es
valorarà la quantitat de vídeos i la
creativitat fins a dissabte 5 de
setembre a les 12 h
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Repte 3: L’enigma
Quin equip resoldrà l’enigma
que la Stra. Muntanyetes
planteja? Senys o Negres?
Qui ho sàpiga que pengi la
resposta a Instagram amb les
etiquetes #correxutxes20senys i
#correxutxes20negres.
Es comptaran el número
de respostes fins a dissabte 5
de setembre a les 12 h.
PUNTUACIÓ
Hi ha 3 proves, cada prova
valdrà 0,5 punts.
En cas d’empat, 0,5 punt
per a cada colla.
El resultat de les proves es dirà
diumenge 6 de setembre a les
6 de la tarda a les diferents
pistes de barri:
- Pista esportiva
de Sant Ponç:
animació infantil
amb Dani Caracola
- Aparcament del Pavelló 11
de setembre: animació infantil
amb Jaume Barris
- Pista esportiva de Sax Sala:
animació infantil amb Jordi
Tonietti
- Pista esportiva de les lles
Belles: animació infantil amb
Ramon Roma.
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Per assistir a aquests espectacles
cal que reserveu la vostra entrada
gratuïta a www.santceloni.cat/
entradesfm i que hi arribeu mitja
hora abans que comenci per tal
que puguem garantir les mesures
sanitàries preventives.
Si voleu la bossa de xuxes
(2 €) cal que la compreu a:
www.4tickets.es/santceloni
o bé a la Paradeta.
A l’entrada del recinte els que
hagueu comprat el tiquet de
les xuxes us donarem la bossa
(cal presentar el document
justificatiu de la compra).

VIU, COMPARTEIX,
INFORMA’T i
GAUDEIX DE LA
FESTA MAJOR A
LES XARXES
@ajsantceloni i
@senyoretamuntanyetes

CONCURS ENGALANEM
CASES, CARRERS I
APARADORS
Més que mai tenim ganes
de festa! De vestir-nos de festa!
Les Colles dels MontSenys i els
MontNegres volen que el poble
respiri festa!
Dissabte 29 d’agost farem tallers
simultanis a diversos punts del
municipi per ajudar-vos a engalanar
els vostres balcons, el vostre carrer.
Vine i participa amb els teus
familiars i veïns i veïnes!
I si has engalanat el teu balcó,
finestra, carrer, aparador...
Penja una fotografia al Facebook
i a l’Instagram amb l’etiqueta
#santcelonidefesta2020 i indicant
a quin carrer de la vila es troba.
Hi haurà premis per:
- Casa més ben engalanada
dels MontSENYS
- Casa més ben engalanada
dels MontNEGRES
- Millor aparador engalanat
de Festa Major
Aquest any hi ha una NOVETAT!
El premi pel Carrer més ben
engalanat, ja sigui MontSENYS,
MontNEGRES o mixte, serà escollir
la programació d’un acte cultural de
la festa Major de 2021!
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AGENDA

Divendres

Dissabte

11 de setembre

12 de setembre

DIADA NACIONAL
DE CATALUNYA
Dimarts

8 de setembre
Missa Solemne en honor a la
Patrona Mare de Deu del Puig
- 12 del migdia
- Parròquia de Sant Martí

Dimecres

9 de setembre
L’Àgora, espai de trobada i
xerrada
- 2/4 de 7 de la tarda
- Pati de Can Ramis,
entrada pel carrer Sant Josep
- Aforament limitat
Cal inscripció prèvia
Organitza: AJSC

Ofrena floral,
Cant dels Segadors i
lectura del manifest
- 11 del matí
- Monument 11 de Setembre
Concert de Laia Llach
- 12 del migdia
- Jardins de la Rectoria Vella
- Aforament limitat.
Reserva la teva entrada
Concentracions a 100 llocs
del nostre país “El deure de
construir un futur millor.
El dret a ser independents”
Estigueu atents a les xarxes
socials
Organitza: Associació de Municipis per la
Independència, Assemblea Nacional
Catalana, Òmnium Cultural

L’Àgora, espai de trobada i
xerrada
- 2/4 de 7 de la tarda
- Pati de Can Ramis, entrada
pel carrer Sant Josep
- Aforament limitat
Cal inscripció prèvia
Organitza: AJSC

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
- 10 del matí
- Aparcament del
Pavelló Municipal d’Esports
11 de Setembre
- Aforament limitat.
Cal inscripció prèvia
Organitza: Club Ciclista Sant Celoni i
Associació Veïns Residencial Esports
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EXPOSICIONS

RECTORIA VELLA

TEATRE ATENEU

Imatges del romànic
al Montseny

Exposició dels
personatges festius
de la Festa Major

Del 5 setembre
a l’1 novembre

El 5 i 6 de setembre

Fotografies de Mariano Pagès

CAN RAMIS

Concurs de cartells
Festa Major 20120
Treballs presentats
a la 30a edició
Del 29 d’agost
al 27 de setembre
Horari:
De dilluns a dijous no hi ha servei
Dimecres: de 10 a 2 del migdia
Divendres: de 4 a 8 dels vespre
Dissabtes: de 10 a 2 del migdia i
de 4 a 8 del vespre
Diumenges, festius:
de 10 a 2 del migdia
Dilluns dia 7 de setembre, tancat

Reflecteix la riquesa i varietat
que l’art romànic ha deixat a la
muntanya: des dels magnífics
campanars del monestir de Sant
Salvador de Breda o Sant Pere
de Vilamajor a la bellesa de les
esglésies d’Espinelves o Gualba,
passant pels exemples celonins,
per citar només alguns
exemples.
Inauguració:
Dissabte 5 de setembre a les 7
del vespre a la Rectoria Vella
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

gracies!

Vols venir a veure els gegants? El
Drac de Vilardell Els dragonets?
Aquests dies de Festa Major a la
Sala gran del Teatre Ateneu podràs saludar, fotografiar-te amb
els teus personatges preferits
de la Festa Major
Horari:
De 10 a 1 del migdia
i de 5 a 8 de la tarda
al Teatre Ateneu – Sala Gran
Col·labora:
Colla de Geganters i Grallers de Sant Celoni,
Colla de Diables de Sant Celoni, Espurnes
del Montseny, Colla de gegants de l’Ampa el
Blauet, Colla de gegants de l’Ampa Col·legi
la Salle, Colla de gegants de l’Ampa Institut
Baix Montseny, Colla de gegants de l’Ampa
IE la Tordera, Colla de gegants de l’Ampa
Col·legi Cor de Maria, Colla de gegants de
l’Afa Soler de Vilardell, Colla de gegants de
l’Ampa IE Pallerola i colla de gegants de l’Afa
escola Avet Roig

Gràcies a totes les entitats i col·lectius que davant
la situació extraordinària que estem vivint amb la
Covid-19 heu volgut col·laborar amb actitud positiva
i molt d’esforç afegit per tirar endavant aquest
programa de Festa Major. Moltes gràcies per
motivar-nos a seguir treballant amb i per vosaltres,
per Sant Celoni!
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Tens molts

motius

per

comprar

a Sant Celoni

#jocomproaSantCeloni #jocomproalaBatllòria

