Celonines, celonins,
Ja tornem a tenir aquí la nostra Festa Major! I segurament la més esperada dels últims
anys, després que la pandèmia ens obligués a transformar totalment la festa per no renunciar a la cultura. Tornem, doncs, a omplir carrers i places d’alegria, festa, somriures
i moviment! Però també sempre amb civisme i respecte que faciliti la bona convivència
i ens ajudi a viure els valors de la nostra Festa Major.
I volem posar l’accent, doncs, en això: els valors. Volem un festa cada cop més sostenible, generant menys
residus i promovent els recorreguts a peu facilitant un nou punt d’aparcament. Una festa lliure de violència de cap tipus, amb una mirada més feminista i atenta a qualsevol tipus d’agressió. Una festa que reforci
la cultura del territori i els elements d’identitat que ens cohesionen com a vila. Una festa que fomenta el
consum responsable i vetlla per la nostra salut, amb la implicació de les entitats de barraques i els agents
de salut. I, com ja he comentat, una festa cívica, que minimitzi l’impacte negatiu, conscients de l’esforç que
feu molts veïns i veïnes per adaptar-vos a les molèsties naturals que una activitat així implica. Gràcies a
tothom per la comprensió i la vostra col·laboració!
Aquesta festa torna a donar vida a la cultura popular i a les entitats del municipi, que han passat moments
molt complicats aquests dos anys. Estarem molt contents de tornar-vos a veure al carrer, fent-nos gaudir
de les tradicions i elements que ens donen ànima com a poble. Gràcies per l’esforç i les ganes de ser-hi. El
carrer és vostre!
Senys, Negres, esteu a punt? Recuperem al cent per cent el nostre Corremonts, amb noves proves puntuables i noves propostes de les colles. Posem-nos el mocador i que la competició sigui només l’excusa per
fer viure a tothom la nostra festa. La Muntanyetes ja s’està posant en forma per aguantar tots els vuit dies
que ens esperen!
M’és impossible repassar aquí totes les propostes i novetats, que trobareu ben explicades en aquest programa i a les xarxes municipals. Allà també hi trobareu qualsevol indicació i canvi que es pugui produir
durant la setmana. Però sí que vull aprofitar per agrair, i crec que és un agraïment extensiu de tot el municipi, a totes les persones que feu possible aquests dies màgics a la nostra vila: moltíssimes gràcies per la
feina que feu!
I ara sí, només em queda dir, molt emocionat en fer-ho de nou, molt bona Festa Major!

Portada: Lluís Molina
(guanyador del 32è concurs del cartell de la Festa Major)
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Raül Garcia Ramírez
Alcalde
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ESTEM
DE FESTA
MAJOR!
De divendres a dilluns

26, 27, 28
i 29 d’agost

Dóna sang per a la festa
- De 10 a 2 del migdia i
de 5 a 9 del vespre
(excepte divendres 26, de 5 a
9 del vespre i diumenge 28, de
10 a 2 del migdia)
- Sala Bernat Martorell de
Can Ramis
- Cal inscripció prèvia a:
donarsang.gencat.cat

Dissabte

27 d’agost
Torneig de Futbol Sala
- 10 del matí
- Pavelló Municipal d’Esports
11 de Setembre
- Informació i inscripcions a:
fssantceloni@gmail.com o
681166674
Organitza: Futbol Sala Sant Celoni

Diumenge

28 d’agost
Torneig de Futbol Sala
- 10 del matí
- Pavelló Municipal d’Esports
11 de Setembre
- Informació i inscripcions a:
fssantceloni@gmail.com o
681166674
Organitza: Futbol Sala Sant Celoni

Organitza: Associació de Donants
de Sang del Vallès Oriental

Dilluns
Divendres

26 d’agost
Per la Festa Major posa
l’estelada al balcó
es repartiran 600 estelades
- 2/4 de 8 de la tarda
- plaça de la Vila
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Organitza: Junts per Catalunya Sant Celoni i
la Batllòria i JNC

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

Formiguer MontNegres
Vine a buscar la nova samarreta
i també hi trobaràs banderoles,
mocadors...
- de 6 de la tarda a 9 del vespre
- plaça de la Vila
Organitza: Colla MontNegres

Parada dels MontSenys
Vine a buscar la nova samarreta,
mocador...
- 6 de la tarda
- plaça de la Vila

Dimarts

Dimecres

Paradeta gegantera
- de 6 a 8 de la tarda
- plaça de la Vila

Paradeta gegantera
- de 6 a 8 de la tarda
- plaça de la Vila

Organitza: Colla Geganters de Sant Celoni

Organitza: Colla Geganters de Sant Celoni

Formiguer MontNegres
- de 6 de la tarda a 9 del vespre
- plaça de la Vila

Formiguer MontNegres
- de 6 de la tarda a 9 del vespre
- plaça de la Vila

Organitza: Colla MontNegres

Organitza: Colla MontNegres

Parada dels MontSenys
- 6 de la tarda
- plaça de la Vila

Parada dels MontSenys
- 6 de la tarda
- plaça de la Vila

Organitza: Colla MontSenys

Organitza: Colla MontSenys

Les ermites, passejada i
marxa
Caminada popular d’uns 4 Km i
marxa de 10 Km pels qui tenen
ganes de córrer
Cal recollir els dorsals a la paradeta i recordeu a portar aigua!
- 2/4 de 8 del vespre, sortida de
la marxa
- 8 del vespre, sortida de la
passejada
- plaça Rafael Ferrer de Sant
Ponç

Ballem zumba
- de 2/4 de 7 de la tarda
a 2/4 de 9 del vespre
- plaça de la Vila

30 d’agost

31 d’agost

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
- c. Sant Pere
- Preu: 8 €
Venda de tiquets numerats a
partir de dilluns 29 i dimarts 30
d’agost a la paradeta gegantera
Organitza: Colla Geganters de Sant Celoni
En cas de pluja, Pavelló 11 Setembre

Organitza: Colla MontSenys

Toc d inici de la
Festa Major
Cercavila de Festa Major
amb la Muntanyetes, les colles
de Senys i Negres i les entitats
de cultura popular
- 2/4 de 7 de la tarda
- sortida plaça Mercè Rodoreda i
fins la plaça de la Vila
Pregó de la Festa Major
Amb la Srta. Muntanyetes,
presentació de la cançó de
Sant Celoni a càrrec del grup
EL PRESIDENT I L’ALCALDE
acompanyats de les coreografies
i balls de les alumnes de l’escola
de Dansa Contrajazz, festa de
confeti i concert amb QUANTUM
MANOLETE
- 7 de la tarda
- plaça de la Vila

Col·labora: Montseny Massais i
Club Atletisme Sant Celoni

Organitza: Centre Municipal d’Esports Sot
de les Granotes - UESPORTS Sant Celoni

Dijous

1 setembre
Expliquem contes i històries
Àvia, avi, explica´ns històries
i contes. Veniu a explicar-nos
Sant Celoni!
- 11 del matí
- plaça de la Vila
Organitza: La Taba

Partit amistós de futbol
femení
- 7 de la tarda
- Camp Municipal d’Esports
11 de Setembre
Organitza: Futbol Club Sant Celoni

Concert amb LLUC
- 7 de la tarda
- pista esportiva de
Sax Sala
Organitza: Col·lectiu Arpegi
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Nit de Senys
i Negres
Sopar de carmanyola
MontSenys
- 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
- c. Sant Pere
Preu tiquet: 5 € (pa amb tomàquet i botifarra. També menú per
a celíacs i vegetarians). Hi haurà
servei de barra.
Venda de tiquets al Formiguer a
partir del 22 d’agost
Organitza: Colla de MontNegres
En cas de pluja, Pavelló 11 de
Setembre

CONCERTS DE COLLES
Concert amb MIQUEL DEL
ROIG
- 11 del vespre
Concert amb TELATOCU
- 2/4 d’1 de la matinada
- c. Campins,
darrera l’Església

Divendres

2 de setembre
Taller de manualitats avis
i nets
Pintarem, enganxarem i ens endurem a casa la manualitat que
farem
- 11 del matí
- plaça de la Vila
Organitza: La Taba

Exhibició d’street dance i
concerts SANSA RAP VOL.4
- 5 de la tarda
- pista esportiva de Sax Sala
Organitza: Sansa Rap

Torneig de bàsquet 3 x 3
- 5 de la tarda
- Pavelló Municipal d’Esports
Sot de les Granotes
Inscripcions a bit.ly/3x3cbsc22
Organitza: Club Bàsquet Sant Celoni

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

Espectacle musical de màgia
amb MAG POTA
- 6 de la tarda
- jardins de la Rectoria Vella
En cas de pluja, Pavelló 11 de
Setembre

Exhibició de Judo
- 6 de la tarda
- plaça de l’Església
Organitza: Club Judo Baix Montseny

CorreNIT amb xaranga i proves
entre Senys i Negres.
Per a majors de 14 anys
- de 2/4 d’11 a les 2 de la nit
- plaça de la Vila i fins l’espai
Barraques

Barraques
Concert BARMANOLO
- 2/4 de 11 de la nit
Concert PONY PISADOR
-12 de la nit

Xuta fort!
- 7 de la tarda
- Camp Municipal d’Esports
11 de Setembre

I després,
Música a Barraques

Cercavila amb LADINAMO
Músics sobre rodes, concert
itinerant a ritme de funk
- 8 del vespre
- sortida de la plaça de la Creu
i fins plaça de la Vila
Pista americana aquàtica
Per si de cas, porta´t roba de
recanvi! Per a majors de 14 anys
- de 10 de la nit a 2 de la
matinada
- c. Esteve Cardelús, darrera el
Camp Municipal d’Esports

Organitza: Cambridge School
En cas de pluja, Can Ramis

Espectacle de varietats,
música, humor i màgia
- 6 de la tarda
- Teatre Ateneu, Sala Gran

Organitza: Futbol Club Sant Celoni

Manualitats en anglès
Recomanat per a infants
de 2 a 9 anys
- de 10 a 1 del migdia
- plaça de la Vila

Punxadisc DJ MAMAYÉ
- 2/4 de 2 de la matinada

- aparcament del Pavelló 11
de Setembre

3 de setembre
Matí Boig
- 10 del matí
- Biblioteca Municipal
l’Escorxador
Cal inscripció prèvia a:
www.santceloni.cat/formularis

Organitza: Cambridge School
En cas de pluja, Can Ramis

Mercat de l’intercanvi del
joc i el llibre
Per a nens i nenes fins a 12
anys. Veniu a intercanviar jocs i
llibres que ja no utilitzeu
- d’11 a 1 del migdia
- plaça de la Vila

Els Cantaires, vine a cantar
amb nosaltres aquesta Festa
Major
- 12 del migdia
- c. Major de Dalt
Organitza: els Cantaires

En cas de pluja, Teatre Ateneu

MiniGolf
Per a tota la família
- d’11 a 1 del migdia
- plaça de la Vila
En cas de pluja, Teatre Ateneu

Dissabte

Espectacle musical infantil
en anglès
Convidem els més menuts a
cantar i ballar
- 12 del migdia
- can Ramis, pati

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

Taller de castells
Els castellers del Baix Montseny
i la colla convidada Castellers del
Riberal ens ensenyaran a enfilar
castells. Vine a prova-ho i a fer
pinya!
-12 del migdia
- plaça de l’Església
Organitza: Castellers del Baix Montseny

Organitza: Grup de Puntaires
En cas de pluja, Teatre Ateneu

Pintem un mural dedicat a la
Gent Gran
Entre tots pintarem un mural en
paper gegant que després
exposarem
- 11 del matí
- plaça de la Vila
Organitza: La Taba amb l’artista Marina Vallo
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L arrossada
Dinar paella d’arròs
Plat d’arròs, 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. Si un grup vol
seure junt, ha de comprar els
tiquets consecutius.
Concurs de paelles d’arròs
Apunteu-vos i participeu amb la
família, la colla , els veïns...
Cada grup es portarà tot el que
necessita per a fer 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
En cas de pluja, Pavelló 11
de Setembre

Ball de tarda amb
TONI PUIGVERT
- 3 de la tarda
- parc de la Rectoria
Vella
En cas de pluja, Pavelló 11
de Setembre

Skate i concerts
multiculturals
- 5 de la tarda
- parc skate
Organitza: Associació Rastafari Barcelona

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

Teatre Bona Gent amb QUIM
MASFERRER
- 6 de la tarda
- Teatre Ateneu, Sala Gran
- Preu: 15 €
Venda d’entrades a:
www.santceloni.cat/entrades
Organitza: Teatre de Guerrilla

Plantada de Gegants
Nens i nenes, veniu a la plantada
i a la cercavila amb els vostres
gegantons i capgrossos...
- 2/4 de 7 de la tarda
- avinguda de la Pau, entre
c. Esteve Brunell i c. Pintor
Bernat Martorell
Organitza: Colla de Geganters de Sant
Celoni

Cercavila de gegants
Recorregut: av. de la Pau, c. Dos
de Maig, C. Dr. Trueta, c. Major i
plaça de la Vila
- 7 de la tarda
- sortida de l’avinguda de la Pau
Organitza: Colla Geganters de Sant Celoni
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Inauguració de l’exposició
Aromes i sabors del bosc
Elaborats per Salvador Riera
- 7 de la tarda
- Rectoria Vella, sales
d’exposició
Ballada de bastons a càrrec de
la Colla Bastonera Quico Sabaté
- 2/4 de 8 de la tarda
- plaça de la Vila
Organitza: Colla Bastonera Quico Sabaté

Ballada dels gegants
- 8 del vespre
- plaça de la Vila

Organitza: Colla de Geganters Sant Celoni

Ambientació diabòlica
- 2/4 d’11 de la nit
- plaça de la Vila
Correfoc amb la Colla de
Diables de Sant Celoni i la Colla
de Diables de Vilafranca de
Conflent
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.
- 11 de la nit
- sortida: plaça del Bestiar
Organitza: Colla de Diables de Sant Celoni

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
- a partir de les 11 de la nit
- aparcament de la Rectoria Vella
Informació i inscripcions a:
www.z-infection.com

Barraques
Concert YO SUSPENDÍ EGB
- 2/4 de 11 de la nit
Concert amb PUPIL·LES
- 1 de la matinada
Punxadisc DJ TRAPELLA
- 2/4 de 3 de la matinada
I després,
Música a Barraques
- Aparcament del Pavelló 11
de Setembre

Diumenge

4 de setembre
Sessió de Ioga
- 2/4 de 10 del matí
- jardins de la Rectoria Vella
- Cal portar estoreta
Organitza: Espai Sangha de Sant Celoni

Bicicletes al carrer
Hi haurà 2 recorreguts, per
a menors de 6 anys acompanyats i per als més grans.
Imprescindible portar casc i
penseu a portar aigua!
- 11 del matí
- sortida i arribada: c. Joan
Maragall (les Borrelles)
Circuit gran de bicicletes:
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 i c. Joan Maragall

Festa Country per a la
donació de sang
- d’11 a 2 de la tarda
- plaça de la Vila
Organitza: el grup de ball country de Sant
Celoni i de Breda

Festa de l’escuma
- 12 del migdia
- pista esportiva de les Borrelles
Xerrada i taula rodona sobre
polítiques de migració amb
vermut musical
- 12 del migdia
- jardins de la Rectoria Vella
Organitza: Totes Legals

Sardanes amb la COBLA
FOMENT DEL MONTGRÍ
Durant la ballada, cap a ¾ d’1
del migdia, hi haurà la sardana
puntuable pel Corremonts
- 1/4 d’1 del migdia
- plaça de l’Església
Concert i Ball de Festa Major
amb l’orquestra MARAVELLA
- 2/4 de 6 de la tarda
- Teatre Ateneu, Sala Gran

Circuit petit de bicicletes:
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
Maragall
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Correxutxes de MontSENYS
i MontNEGRES
- 6 de la tarda
- parc de la Rectoria Vella
- Preu: 2 €

Concert de Flamenc amb
VICTOR PALACIOS
- 2/4 de 8 de la tarda
- plaça Rafael Ferrer de Sant
Ponç

Exhibició de carros
- 6 de la tarda
- c. Campins, entre Ramon i
Cajal i av. Hospital
- Cal inscripció prèvia a:
www.santceloni.cat/formularis

33e Sopar
popular

Organitza: Carai com Peta

Concert - Ball Swing amb
TRICIA BOUTTÉ i els SUNSET
RHYTHM KINGS
Vine i gaudeix amb el ritme
increïble del grup i el seu swing!
Hi haurà cadires pel públic i zona
de ball
- 2/4 de 7 de la tarda
- plaça de l’Església
Organitza: SwinGàngsters del Montseny

Baixada de carros
Recorregut: c. Campins, c. Ramon i Cajal, c. dos de Maig, Av.
de la Pau i c. Vallès
- 7 de la tarda
- Sortida c. Campins i arribada
c. Vallès cantonada c. Lluís
Companys
Organitza: Carai com peta

Concert familiar amb DAMARIS
GELABERT
- 7 de la tarda
- parc de la Rectoria Vella
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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 €
Podeu adquirir els tiquets de
reserva del torn el 29 d’agost a
la paradeta, de 10 a 1 del migdia i de 2/4 de 6 a 2/4 de 9 del
vespre 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 dimarts
30 d’agost a les 12 del migdia a
la Sala Bernat Martorell de Can
Ramis. El mateix dimarts, 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

Correfoc infantil i juvenil amb
les Espurnes del Montseny i la
colla convidada Diables de la Vall
del Tenes
Recorregut: pl. del Bestiar, c.
Major, pl. Josep Alfaras, c. de les
Valls, c. Santa Fe, c. Abat Oliba,
pl. de l’Església
- 10 del vespre
- plaça del Bestiar

Dilluns

Organitza: Espurnes del Montseny

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

Havaneres amb AMERICANUS
i Cremat de Rom
- 2/4 d’11 de la nit
- plaça de la Vila
En cas de pluja, Pavelló 11 de
Setembre

Festa Fluor
- 11 de la nit
- pista esportiva de Sax Sala

Barraques
Concert K’SHMIR
- 2/4 d’11 de la nit
Concert amb DR. PRATS
- 2/4 d’1 de la nit
Punxadisc DJ MARVIN
- 1/4 de 3 de la matinada
I després,
Música a Barraques

5 de setembre
Sessió de Ioga
- 2/4 de 10 del matí
- jardins de la Rectoria Vella
- Cal portar estoreta

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)

Organitza: Espai Sangha de Sant Celoni

Toc final de 		
la Festa Major
Veredicte i fi de Festa
amb el veredicte del Corremonts
i l’ORQUESTRA DI-VERSIONES
- 2/4 de 9 del vespre
- plaça de la Vila

Inflables d’aigua per a infants
de 3 a 6 anys
- d’11 a 2 del migdia
- c. Pitarra
Espectacle infantil amb
TANAKA TEATRE i l’espectacle
el Peix Irisat
- 6 de la tarda
- jardins de la Rectoria Vella
Ball de Festa Major amb ELS
GENIONS
- 6 de la tarda
- Teatre Ateneu, Sala Gran

Aquests espectacles i concerts pertanyen
al Cens d’Artistes del municipi.
Més informació: www.santceloni.cat/censartistes
Indicació de la nova ubicació de l’activitat en cas de pluja. La
resta d’actes queden anul·lats
Prova puntuable del CORREMONTS de Festa Major

- Aparcament del Pavelló 11
de Setembre
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CORREMONTS
Estimats Senys, aquest any tornem amb forca, ganes i bogeria per aconseguir fer d’aquesta Festa Major la
millor setmana de l’any.
Esperem demostrar un any mes, amb la vostra ajuda, que la festa es millor quan estem junts.
Desde els Senys us convidem a gaudir d'aquesta Festa Major amb respecte i tolerancia.
Preparats per donar-ho tot?

Horitzontal:
4. Objecte que ja no utilitzem aquesta festa
major
6. Gegant de Sant Celoni
7. La prova més boja
9. Acte anual que més celebrem a Sant Celoni
11. Prova puntuable per nens petit molt dolça
12. L’activitat més calenta de la Festa Major
13. Colla de Festa Major que menja formigues

Escaneja per
trobar el resultat

Vertical:
1. Geganta de Sant Celoni
2. Prova puntuable molt “vermella”
3. Lloc on podem prendre algo
5. Ball popular puntuable de la Festa Major
8. Conjunt de proves puntuables de la Festa
Major
10. Oferta musical de la Festa Major

Podreu passar per la paradeta a veure el nou disseny de la samarreta. No us quedeu sense!
I recordeu que ens podeu seguir per les xarxes socials o la nostre web
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@Collasenys

https://collasenys.wordpress.com

@Collasenys
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ZONA BARRAQUES

La paradeta de
la Festa Major

Aparcament del Pavelló 11 de Setembre
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
Escenari

Pavelló

Horari:
Divendres 2 de setembre
de les 8 del vespre a les
5 de la matinada
Dissabte 3 de setembre
de les 8 del vespre a les
6 de la matinada
Diumenge 4 de setembre
de les 8 del vespre a les
5 de la matinada

Ubicada a l’Oficina de
Turisme de Sant Celoni

ATENCIÓ
SANITÀRIA

PUNT
LILA

WC

Hi haurà 11 barraques
La Clau que obre tots els panys,
Colla Bastonera Quico Sabaté,
Colla de Diables de Sant Celoni,
Club Futbol Sant Celoni, Colla
de Diables infantil Espurnes del
Montseny, Club Hoquei Sant
Celoni, Club Futbol Sala Sant
Celoni, Club Patinatge Artístic
Sant Celoni, Club de Rol Alastor,
Club Volei Sant Celoni.
Barraca de gots: Jaima Arts

FIRA D’ATRACCIONS
Aparcament de la Forestal

De divendres 2 a dilluns 5 de setembre
Horari:
Divendres 2, dissabte 3 i diumenge 4, de les 6 de la tarda
fins a les 2 de la matinada
Dilluns 5, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit

FONT
D’AIGUA

BARRAQUES

GOTS

Venda de tiquets:
- Correxutxes
- Sopar popular
- Arrossada

CORREMONTS

Participa a la competició
festiva entre Senys i Negres!
Consulta el marcador
i les bases a:
www.santceloni.cat/festamajor

Recollida de dorsals:
- Passejada i marxa de les ermites
- Bicicletes al carrer

Horari:

- De dilluns 29 d’agost a divendres
2 de setembre, de 2/4 de 6 a
2/4 de 9 del vespre
- Dissabte 3 de setembre d’11
a 1 del migdia

gracies!

Us animem a lluïr els vostres
colors de cap a peus i de peus
a cap en tots els actes de la
FESTA MAJOR

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

2€
8€
6€

*El dimarts 30 d’agost, es vendran
el tiquets del sopar popular, a partir
del número que hagi sortit en el
sorteig i de forma correlativa

ELS COLORS DE LA
FESTA MAJOR!

#FMSantCeloni
APARCAMENTS

Aparcaments públics gratuïts
- Verge del Puig
- Plaça de l’Estació
- Centre (c. Campins)
- Pati de La Salle
(de divendres 2 de setembre,
a les 6 de la tarda a dilluns 5 de
setembre a les 8 del matí)

Zona blava
- gratuïta fins el dia 5 de
setembre

@ajsantceloni
@senyoretamuntanyetes

LA TEVA OPINIÓ
COMPTA!

Per millorar la Festa Major
ens cal la teva opinió.
Si tens propostes o
suggeriments pots fer-les
arribar a:
cultura@santceloni.cat

Aquesta Festa Major és possible gràcies a la implicació i
col·laboració de moltes entitats, col·lectius, establiments i
particulars de Sant Celoni.
Moltes gràcies per treballar per la Cultura i per Sant Celoni!
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CONCERTS
Dilluns 29 d’agost

EL PRESIDENT i
L’ALCALDE

Divendres 2 de setembre

Dissabte 3 de setembre

MIQUEL DEL ROIG

BARMANOLO

YO SUSPENDÍ LA EGB

Descarats, divertits i disposats a
fer-nos passar una bona estona
amb les seves dites, els seus
refranys, el seu humor
implacable i la seva música

Un espectacle únic i inimitable,
sempre en constant renovació,
format per un popurri de temes
propis, tonades conegudes i
lletres esmolades i sense
floritures

- 7 de la tarda
- Plaça de la Vila

- 11 de la nit
- c. Campins (darrera l’Església)

- 2/4 d’11 de la nit
- Espai Barraques

- 2/4 d’11 de la nit
- Espai Barraques

7 músics i 4 cantants amb una
clara vocació de fer ballar, cantar
i divertir a les generacions dels
’70, ’80, ’90 i 20′.
Uneix-te a aquesta gran festa!

Sis companyes de pis fent
música per molestar les veïnes
amb algunes cançons pròpies i
versions festives en català

S’apropen a les músiques
tradicionals d’arreu del món amb
un estil viu i desenfadat. Amants
de la música tradicional celta i
les cançons marineres

EL PONY PISADOR

PUPIL·LES

- 8 de la tarda
- Plaça de la Vila

- 2/4 d’1 de la nit
- c. Campins (darrera l’Església)

- 12 de la nit
- Espai Barraques

- 1 de la nit
- Espai Barraques

DJ MAMAYÉ

DJ TRAPELLA

- 2/4 de 2 de la nit
- Espai Barraques

- 2/4 de 3 de la nit
- Espai Barraques

Dimecres 31 d’agost
LLUC

Presentarà el seu nou disc
Benvolguda Nostàlgia. Promet
un directe frenètic i vibrant on
barrejarà els seus nous temes
amb els més coneguts

- 7 de la tarda
- Pista Esportiva de Sax Sala

TELATOCU

Grup del Baix Montseny amb
lletres satíriques/iròniques que
arriben en clau de rock and roll.
Des de distorsions psicodèliques
fins el groove més funk, passant
per ritmes surf i la verticalitat del
punk

Grup emergent del Baix
Montseny que, amb un estil de
Brass Band, fusiona cançons
populars d'arreu

QUANTUM MANOLETE
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Dijous 1 de setembre

Les seves sessions són molt
eclèctriques, 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

Un dels grups més interessants
de la nova escena musical
catalana. Amb lletres festives i
reivindicatives on destaquen els
missatges feministes

DJ maresmenca i tropical.
Orgullosament mil·lennial.
Turntablism i open format
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ESPECTACLES
Divendres 2 de setembre

Diumenge 4 de setembre

Diumenge 4 de setembre

ORQUESTRA
MARAVELLA

DR. PRATS

MAG POTA

DÀMARIS GELABERT

Música des de la tradicional
catalana fins a grans events de
la música lírica, així com també,
sofisticades peces de virtuosisme
per a instruments

Parlar de Doctor Prats és parlar
de la revolució de la música en
català amb la creació de noves
fusions d’estils marca de la casa.
Un coctail musical i un directe
espectacular!

- 2/4 de 6 de la tarda
- Teatre Ateneu, Sala Gran

- 2/4 d’1 de la nit
- Espai Barraques

- 6 de la tarda
- Jardins de la Rectoria Vella

- 7 de la tarda
- Jardins de la Rectoria Vella

DJ MARVIN

LADINAMO

Actor, mag i humorista.
L’objectiu principal d’aquest
espectacles és fer riure. Però
també pensar i reflexionar sobre
temes quotidians de les nostres
vides

La música i el cos no es poden
separar”, aquest és el lema del
concert familiar, que proposa a
les famílies no parar de moure’s
seguint el ritme i les coreografies
de diversos estils

VÍCTOR PALACIOS PEDREGOSA

VÍCTOR PALACIOS

Cantaor que adapta els seu
coneixement a tot tipus
d’actuacions, donant un toc
diferent i una frescor que pocs
són capaços de fer sense perdre
l’essència “de lo jondo del
flamenco”

- 7 de la tarda
- Plaça Rafael Ferrer

“Escuchar a Víctor Palacios es dejarse llevar por experiencias de
vida, alegrías y tristezas en letras intimistas con una voz suave, sin
tirones, por los recodos de su interpretación.
En definitiva, una exquisita experiencia para la sensibilidad”.
Daniela Bartolomé.

Teléfono para contrataciones: 608 336 046
Email: flamencopalacios@gmail.com
Instagram: @victorpalaciosp

K’SHMIR

Grup de rock Celoní que barreja
les millors covers del millor rock
nacional i internacional de tots
els temps amb temes propis
marcats per la influència dels
més grans

- 2/4 d’11 de la nit
- Espai Barraques
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Sessió amb tots els èxits del
moment i on tampoc hi faltaran
els més ballats dels últims anys

- 2/4 d’3 de la nit
- Espai Barraques

Dilluns 5 de setembre

L’asfalt es converteix en un
escenari improvisat. Un vehicle
fet de bicicletes rovellades
transporta 7 músics que
reparteixen Funk a tot aquell qui
es creua al seu camí

- 8 del vespre
- Cercavila pel C. Major

Dissabte 3 d’agost

ORQUESTRA
Di-VERSIONES

QUIM MASFERRER

Una bona dosis de ritmes
desenfadats i de karaoke popular,
himnes dels anys 60,70 i 80’s
amb pinzellades de les cançons
de radio fórmula dels últims anys

Pensa que ha arribat l’hora de fer
un homenatge al públic en un
espectacle únic i impossible de
repetir perquè el públic n’és el
protagonista. Un espectacle
honest i ple de veritat

- 9 del vespre
- Plaça de la Vila

- 6 de la tarda
- Teatre Ateneu, Sala Gran

Dilluns 5 de setembre
PEIX IRISAT
Teatre i titelles per descobrir el
fons del mar i el valor de l’amistat.
Basat en la col·lecció de contes
il·lustrats de Marcus Pfister

- 6 de la tarda
- Jardins de la Rectoria Vella
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per una festa major...

Sostenible
+
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Treballem per reduïr els residus
que es generen a tots els actes
Fonts públiques i instal·lació de punts
d’aigua potable. Agafa la cantimplora!
A peu molt millor!
Promovem els desplaçaments a peu i
habilitem un nou aparcament al pati de la Salle
La teva salut i el mediambient t’ho agrairan!

Cívica
+

Estem de Festa, gaudim-la!
Sempre amb respecte i bona convivència
envers l’espai públic i les persones

s
u
e
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?
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u
t
’
e
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b uid
C

Agents de salut
itinerants
les nits del 2, 3 i 4
de setembre
d’11 de la nit
a2h

Si ets pare o mare d’un jove menor d’edat,
recorda que prevenir és la millor garantia!
Parleu del consum d’alcohol per Festa Major.

Més informació i recursos per a joves, pares i educadors a: www.eltrito.cat

Per una Festa Major lliure d’agressions masclistes i LGTBIfòbiques!
Punt Lila situat a Barraques.
Informació, orientació i assessorament
2 parelles d’agents itinerants

PUNT LILA
FESTA MAJOR

626 096 267

Divendres 2, dissabte 3 i diumenge 4 de 12 de la nit a 6 de la matinada
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AGENDA
Dimecres

7 de setembre
Missa de campanya
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

Dijous

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

9 de setembre
Passejada per la ruta del sileci.
Durada d’una hora i mitja. A
l’acabar, sopar gratuït (pa amb
tomàquet, embotits i truita)
- 7 de la tarda
- punt de trobada i sopar: jardins
de la Rectoria Vella
- cal inscripció prèvia a:
santceloni@junts.cat
Organitza: grup Feminisme Junts Sant
Celoni i La Batllòria
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Monòleg Solo lo veo yo amb EL
MONAGUILLO
- 9 del vespre
- Teatre Ateneu, Sala Gran
- Entrades a atrapalo.com
Organitza: Soko agència

Dissabte

10 de setembre
36è Torneig de Petanca de
Festa Major
- 9 del matí
- Pistes Municipals de petanca
de les Borrelles

Dissabte i Diumenge

10 i 11 de setembre
Artnative Festival
Festival d’art del Baix Montseny
per a tots els públics amb oferta
gastronòmica variada, servei de
barra, música electrònica i activitats culturals
- dissabte de les 6 de la tarda a
les 2 de la matinada
- diumenge de les 12 del migdia
a les 5 de la tarda
- jardins de la Rectoria Vella
- Preu entrada adults: 5 €
Organitza: Pisando Uva Project
ARTNATIVE Festival

Organitza: Club Petanca les Borrelles

Poesia al Parc del Montnegre
i el Corredor
Recital poèticomusical
- 12 del migdia
- Font del Pradelló, Ca l’Agustí,
Olzinelles
Col·labora: Konvent.0
En cas de pluja, Sala Bernat Martorell
de Can Ramis

Presentació del projecte
Una onada d’agraïment
al personal sanitari de Catalunya
- 7 de la tarda
- pati de can Ramis
Organitza: Colla de Geganters i Grallers de
Sant Celoni

Diada Nacional
de Catalunya

EXPOSICIONS
CAN RAMIS

RECTORIA VELLA

Concurs de cartells
Festa Major 2022

Aromes i sabors del
bosc

Inauguració: dissabte, 3 de
setembre a les 7 del vespre a
la Rectoria Vella

Del 2 al 25 de setembre de 2022

Del 3 setembre a l’1 novembre
de 2022

Visites guiades de l’exposició a
càrrec de Salvador Riera i Ibern:
Diumenge 18 de setembre, a les
6 de la tarda
Diumenge 2 d’octubre, a les 6
de la tarda

Treballs presentats
a la 32a edició

Horari:
Dimecres de 10 a 2 del migdia
Divendres de 4 a 8 del vespre
Dissabtes de 10 a 2 del migdia i
de 4 a 8 del vespre
Diumenges i festius de 10 a 2 del
migdia

Elaborats per Salvador Riera

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

11 de setembre

Ofrena floral
- 2/4 d’11 del matí
- Monument 11 de Setembre
Seguidament,
Cercavila d’entitats de cultura
popular fins la plaça de la Vila

Tens molts

Audició i ballada de sardanes
amb la cobla els LLUÏSOS
- 12 del matí
- plaça de la Vila

a Sant Celoni

Sortida amb autocar a la Diada
Per a més informació: Assemblea Territorial de
Sant Celoni (ANC) i Òmnium Cultural del Baix
Montseny

motius

per

comprar
#jocomproaSantCeloni
#jocomproalaBatllòria

Venda de tiquets i samarretes a l’Alguer7,
Vetes i Fils i Sabateria Monrabà
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#FMSANTCELONI
Fes m’agrada, comenta,
comparteix i guarda
@ajsantceloni @senyoretamuntanyetes
www.santceloni.cat

Amb el suport de
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