
La Flama del Canigó 
a tots el barris a càrrec dels 
Montseny-Maasai. Els podeu 
acompanyar durant el recorregut
- 2/4 de 7 de la tarda
- A la Porta de Llevant

Sardanes amb la Cobla la 
Principal de l’Escala
- 7 de la tarda
- A la plaça de la Vila

Presentació de la Colla infantil 
de diables Espurnes del Montseny
- 2/4 de 9 del vespre

Sopar revetlla
- 9 del vespre

Amanida, mongetes amb 
botifarra, xurrasco, pa amb 
tomàquet, coca de Sant Joan, 
aigua, vi i una copa de cava.
Preu tiquet: 12 €
Menú infantil: pa amb tomàquet 
amb botifarra, aigua i gelat.
Preu tiquet: 5 €  

Venda de tiquets (numerats) 
els dies: 13, 15, 17 i 20 de juny, 
de 6 a 9 del vespre, al local de 
geganters (c. Sant Pere, 41)

PLAÇA DE LA VILA

TEATRE ATENEU

Balls del Solstici d’Estiu
a càrrec de Bocs i Cabres 
- 11 de la nit

Correfoc
amb de la Colla de Diables
- 2/4 de 12 de la nit

La Nocturna
Cercavila amb capgrossos, 
gegants i lo Tritó
- 12 de la nit

Concert amb la Banda 
del Coche Rojo i Punxa-discs
amb DJC
- De la 1 fins les 5 de la matinada

Flama Canigó
Sant Joan

del

deRevet�a

Sopar revetlla
- 9 del vespre
Preu tiquet: 15 € socis,
i 18 € no socis. Reserva 
de tiquets a l’Esplai

Ball de revetlla 
amb Blue MOON
- 11 de la nit
Entrada gratuïta

Organitza:
Ajuntament de Sant Celoni
Agrupament Escolta Erol, 

Assemblea Nacional Catalana, 
Associació de Gent Gran de L’Esplai, 
Bocs i Cabres, Centre Excursionista, 
Colla de Diables, Colla de Geganters, 

Espurnes del Montseny, 
Montseny - Maasai, Òmnium Cultural 

Baix Montseny i la participació de 
diverses entitats de cultura 

popular del municipi

Sortida de la cercavila de la 
Flama del Canigó amb 
gegants, capgrossos, diables, 
timbalers i entitats del municipi
- 2/4 de 8 del vespre
- A la plaça de la Creu

Arribada de la Flama del 
Canigó, ball d’homenatge,
lectura del missatge i ballada 
d’una sardana al voltant 
de la Flama
- 8 del vespre
- A la plaça de la Vila

En cas de pluja, sopar i concert 
al Pavelló Municipal d’Esports 
11 de Setembre




