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Benvolgudes i benvolguts,

Tan bon punt comença setembre, s’apropa la Festa Major. A poc a poc, deixem 
enrere l’estiu i la nostra vila esdevé un lloc de trobada amb el protagonisme crei-
xent de les colles de Senys i Negres.
Les diferents comissions  i l’Ajuntament  han estat treballant amb el repte d’acon-
seguir mantenir la qualitat i la diversitat de la programació d’aquesta Festa Major 
comptant amb el mateix pressupost que l’any passat. Amb l’esforç de totes les 
persones, entitats i colles fem possible que la festa mantingui un alt nivell i arribi a 
tothom.

El programa inclou actes variats, per a tots el gustos i totes les edats, incidint en 
especial en mantenir les activitats adreçades al públic familiar. Es presenta una novetat important, la Senyoreta 
Muntanyetes estarà acompanyada d’un nou personatge, el Baró de Pam i Mig, a veure què ens sembla aquest 
homenet i com dinamitza la festa.

També, la comissió del Corremonts, a més de les proves habituals,  ha acordat, noves propostes: futbol sala, 
concurs d’aparadors, modificacions a la cursa d’ermites... 

Enguany, conscients del context de precarietat per a moltes famílies, destaca l’esperit solidari de la Festa Major 
amb un seguit de proves que tindran lloc dissabte 30 d’agost amb la recollida d’aliments i la donació de sang 
on les persones que ho facin per primera vegada tindran més puntuació. En la mateixa línea, la venda de pro-
ductes a la paradeta la gestionarà la Fundació Acció Baix Montseny.

Com l’any passat, la festa de barraques i concerts es manté al pàrquing del pavelló, tal com es va subscriure 
amb les Entitats de plantejar un espai cèntric i fer rotació de l’espai de concerts i barraques, cada dos anys. La 
fira i l’aparcament s’ubicaran, també com l’any passat, a l’aparcament de la Forestal.

I recordeu que per estar informat del que passa a la Festa Major, minut a minut, teniu el  twitter i el facebook @
Muntanyetes. També hi haurà un concurs d’instagram i altres novetats!  

Gaudim-ne al màxim! Només em resta, com ho vaig fer a l’anterior edició, insistir en el comportament cívic de 
tothom, respectuós amb els altres i un consum responsable de begudes alcohòliques.

Si estem físicament bé, ens divertirem més i farem que la Festa Major sigui millor per a tothom !!

Molt bona Festa Major a tots i totes! 

Joan Castaño Augé
Alcalde
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AGENDA
del 29 d’agost al 4 de setembre



Divendres  

29 d’agost 
5 a 9 del vespre   

DÓNA SANG PER A LA FESTA
Atenció canvis a la puntuació! 
Més informació a la pàgina 20
Organitza: Associació de Donants de Sang del Vallès  
Oriental amb la col·laboració de Creu Roja

Lloc: can Ramis
   

Dissabte  

30 d’agost
10 a 2 del matí i de 5 a 9 de la tarda  

DÓNA SANG PER A LA FESTA 
Atenció canvis a la puntuació! 
Informació a la pàgina 20
Organitza: Associació de Donants de Sang del Vallès  
Oriental amb la col·laboració de  Creu Roja

Lloc: can Ramis

10 del matí a les 8 del vespre

PROVA SOLIDÀRIA

Recollida d’Aliments.

Més informació a la pàgina 20

Col·labora: Càrites i Creu Roja

Lloc: plaça de la Vila

6 de la tarda   

V TORNEIG DE FUTBOL 
DEL BAIX MONTSENY
Format 3x1
Organitza: Club Esportiu Sant Celoni

Lloc: Camp Municipal d’Esports

6 de la tarda   

FESTA COUNTRY  
PER A LA DONACIÓ DE SANG
Organitza: Associació de Donants de Sang del Vallès  
Oriental amb la col·laboració de Creu Roja

Lloc: plaça de la Vila

Diumenge  

31 d’agost
9 del matí

XXXIV TORNEIG FESTA MAJOR  
DE PETANCA amb la participació de clubs de 
la comarca

Organitza: Club Petanca Sant Celoni

Lloc: Bar els Oms

6 de la tarda

BALL DE L’ESPLAI amb MONCAYO

Organitza: Esplai de Sant Celoni, Associació de Gent Gran

Lloc: a l’Esplai 
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Dilluns  

1 de setembre
 
6 de la tarda

PARADETA GEGANTERA

Es vendran samarretes, vídeos, puzles,  
banderoles... 

Durant aquests dies es faran activitats per ce-
lebrar els 25 anys de la Ciutat Gegantera.

Estarà oberta dilluns 1, dimarts 2 i dimecres 3, 
de 6 a 8 del vespre.

Organitza: Colla de Geganters de Sant Celoni

Lloc: carrer Sant Pere, davant del local  
dels geganters

6 de la tarda

FEM MÀSCARES DE LA VERDI 

Vine a preparar la teva màscara per al corre-
xutxes. Farem una màscara de la Verdi, la reta-
llaràs i la pintaràs.

Organitza: Colla dels MontSENYS

Lloc: plaça de la Vila

7 de la tarda

SESSIÓ DE BODY COMBAT 

Organitza: CM d’Esports Sot de les Granotes

Lloc: plaça de la Vila

8 del vespre

SESSIÓ DE WILL POWER 

Organitza: CM d’Esports Sot de les Granotes

Lloc: plaça de la Vila

Dimarts 

2 de setembre
6 de la tarda

RECOLLIDA DE MATERIAL VERD

Porta material per engalanar la plaça i ajuda a 
crear-ne de nou.

Material: ampolles de plàstic d’aigua grans i 
petites, ampolles de plàstic i llaunes verdes, 
rotllos de cartró tipus paper d’alumini (rígids), 
roba verda (mitjons, samarretes, draps, etc.) i 
tot el material verd que puguis!.

Organitza: Colla dels MontSENYS

Lloc: plaça de la Vila

Dimecres  

3 de setembre
6 de la tarda 

ENGALANEM EL TERRITORI SENY

Vine a engalanar el territori SENY, col·labora a 
deixar-lo de color verd, amb tot el material verd 
que hem recollit el dia anterior. 

Organitza: Colla dels MontSENYS 

Lloc: plaça del Comte del Montseny 
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7 de la tarda

PER LA FESTA MAJOR POSA L’ESTELADA 
AL BALCÓ

La Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) 
i Convergència i Unió (CiU) de Sant Celoni re-
partiran gratuïtament 600 estelades.

Organitza: JNC i CiU

Lloc: plaça de la Vila

9 del vespre

SOPAR A LA FRESCA 

Preu: 6 €. Inclou: botifarra amb mongetes,  
beguda i postres

Venda de tiquets a partir de dilluns dia 1,  
a la paradeta gegantera (c. St. Pere)

Organitza: Colla de Geganters de Sant Celoni

Lloc: carrer Sant Pere

Dijous  

4 de setembre
5 de la tarda 

REGALAREM ROBA VERDA 

Vine a recollir roba verda, pinta-la i engalana el 
teu balcó o carrer.

Organitza: Organitza: Colla dels MontSENYS

Lloc: plaça de la Vila 

2/4 de 9 del vespre

SOPAR DE CARMANYOLA SENYS

Compartirem un sopar de carmanyola escal-
fant motors per a la festa.

El més important... RECORDA PORTAR EL 
SOPAR!!!

Organitza: Colla dels MontSENYS

Lloc: plaça del Comte del Montseny

9 del vespre

SOPAR DELS MONTNEGRES  
(Gran Botifarrada)

Preu: 4 €. Inclou: pa amb tomàquet i botifarra, 
porteu el beure. 

Hi haurà concurs de postres al qual us podreu 
inscriure gratuïtament al comprar els tiquets.  

Venda de tiquets: paradeta dels Montnegres 
de 19 a 21 h. a la plaça de la Vila (dilluns,  
dimecres i divendres a partir del 18 d’agost). Hi 
ha tiquets per a celíacs.

Organitza: Colla dels MontNEGRES

Lloc: carrer Sant Pere

10 de la nit

ANIMACIÓ SOPARS DE COLLES 

Porteu ganes de ballar i passar-vos-ho bé.

Hi haurà DJ amb música per ballar i gaudir. El 
Punxadiscs Carxofa s’encarregarà de fer-nos 
bellugar. 

Organitza: Colla dels MontNEGRES

Lloc: carrer Major (davant de l’església)
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FESTA  
MAJOR
del 5 al 8 de setembre
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Divendres  

5 de setembre
2/4 de 6 de la tarda

BERENAR I ANIMACIÓ A L’ASSOCIACIÓ 
NEUROLÒGICA AMICS BAIX MONTSENY 
amb la Colla de Geganters de Sant Celoni i la 
Colla de Timbalers i Diables de Sant Celoni La 
Pell del Dimoni

Lloc: recinte municipal Alfons Montcanut

7 de la tarda 

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ 

Concurs de cartells de Festa Major 2014 i del 
Fotocol de la senyoreta Muntanyetes.

Lloc: Can Ramis

8 del vespre fins les 5 de la matinada

DE CARA A BARRACA

Barraques bar de diferents entitats. 

Organitza: Comissió Barraques

Lloc: El Cardelús – zona barraques

8 del vespre

BALL TALLER DE SWING, amb Montswing

Lloc: El Cardelús – zona barraques

2/4 d’11 de la nit

PREGÓ DE FESTA MAJOR a càrrec de Trup 
de Nassos, en motiu del 20è aniversari de l’en-
titat.

Organitza: Trup de Nassos

Lloc: plaça de la Vila 

3/4 d’11 de la nit

TRET DE SORTIDA DEL CORREMONTS, 
amb la senyoreta Muntanyetes, i presentació 
del senyor Baró de Pam i Mig

Esperem a tots els MontSENYS i  
els MontNEGRES!

Lloc: plaça de la Vila  

11 de la nit 

CORREXARRUPS  
de MontSENYS i MontNEGRES 

El Correxarrups és una cercavila de proves 
entre MontSenys i MontNegres, animada per 
en Pep Callau & Cia. Pepsicolen. Aquest any, 
anirem des de la plaça de la Vila fins l’espai de 
concerts i barraques al Cardelús. Farem 3 xar-
rups i 4 proves... ja us podeu anar preparant 
perquè aquest any hi ha novetats!

Més informació a la pàgina 21 

Preu tiquet: 3 €

Amb la col·laboració de: Llanes Kàtia, Montserrat Bilbeny

Sortida: plaça de la Vila 

S
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2/4 de 12 de la nit

CONCERT amb THE SEY SISTER

Lloc: El Cardelús – zona barraques

2/4 de 3 de la matinada 

CONCERT amb MANDANGA

Lloc: El Cardelús – zona barraques

Dissabte  

6 de setembre
 

10 del matí

FUTBOL SALA

Partits de futbol, 2 categories: de 10 a 12, in-
fantils de 6 a 10 anys i 12 a 13, juvenils de 11 a 
15 anys.

Més informació a la pàgina 21

Organitza: Futbol Sala Sant Celoni

Lloc: pavelló Sot de les Granotes

de les 11 del matí fins la 1 del migdia

MERCAT DE L’INTERCANVI DEL JOC  
I EL LLIBRE per a nens i nenes fins a 12 anys

Teniu jocs i llibres que voleu intercanviar? 
Doncs passeu el matí del dissabte amb  
nosaltres i tindreu la possibilitat d’intercanviar 
aquells jocs o llibres que ja no utilitzeu per  
altres que siguin del vostre interès.

Lloc: plaça de la Vila

11 del matí 

JOCS AMBULANTS

Per a tots els públics. A càrrec de NexRed

Lloc: plaça de la Vila

de les 11 del matí fins la 1 del migdia 

XXI TROBADA DE PUNTAIRES

Organitza: Grup de Puntaires Montserrat Domènech

Lloc: carrer Major  

11 del matí 

MontSENYS i MontNEGRES pel Món

Mostra fotogràfica.  
Veniu a penjar la vostra foto.

Més informació a la pàgina 23

Lloc: can Ramis 

11 del matí 

CLASSES D’INICIACIÓ AL MÓN DEL SKATE

Obert a tothom

Lloc: parc d’activitats del Pertegàs -        
Skatepark 

12 del migdia

ELS CANTAIRES. Si vols venir a cantar, cada 
dissabte primer de mes, vine al carrer Major de 
Dalt. Fem un recorregut fins a la pl. de la Vila

Lloc: carrer Major de Dalt 

C1
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12 del migdia

WHERE’S SPOT?, conte en anglès  
a càrrec de Cambrigde School

Lloc: plaça de la Vila  

12 del migdia

VERMUT I DINAR DE FESTA MAJOR amb 
actuació musical. Venda de tiquets pel dinar a 
La Clau.

Lloc: La Clau (c. Alguersuari, 16)

5 de la tarda 

COMPETICIÓ DEL MILLOR TRUC i MILLOR 
RONDA a cada zona de l’skatepark

Lloc: parc d’activitats del Pertegàs -       
Skatepark  

5 de la tarda

DE CARA A BARRACA, barraques bar de di-
ferents entitats

Fins a les 6 de la matinada

Organitza: Comissió Barraques

Lloc: El Cardelús – zona barraques

5 de la tarda

CORREXUTXES de MontSENYS i  
MontNEGRES, es faran 2 proves, per partici-
par cal portar una màscara. Més informació a 
les pàgines 21 i 22

Preu tiquet: 2 €

Lloc: El Cardelús – zona barraques

2/4 de 6 tarda 

REGGAE, per a xics amb THE PENGUINS

Lloc: El Cardelús – zona barraques

6 de la tarda

ROSARI, i seguidament BAIXADA de la Mare 
de Déu del Puig, patrona de Sant Celoni, des 
de la seva ermita fins a la parròquia de Sant 
Martí.

Lloc: Turó de la Mare de Déu del Puig

6 de la tarda

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ de Martí 
Pey: Unes Eleccions. Les Trampes electorals 
vistes amb humor.

Lloc: Galeria Barcelona GBN, c. Sant Pere 
14-16, Sant Celoni

2/4 de 7 de la tarda 

MÚSICA AFRICANA amb Nino Galissa, can-
tant i compositor de Guinea Bissau, conegut 
com l’intèrpret de la Kora.

Lloc: plaça de la Biblioteca

7 de la tarda

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ de Marià 
Vigas: L’encís del dibuix. Pintures del 1956 al 
2014

Lloc: Rectoria Vella 

S

S
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C2

C2
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2/4 de 8 del vespre 

CONCERT DE TARDA al carrer Seny Pere, 
amb el grup BERNAT PESCAIRE

Organitza: Senys del carrer Sant Pere de Baix

Lloc: carrer Sant Pere

ACTES RELIGIOSOS 

2/4 de 8 del vespre, REBUDA de la imatge 
de la Mare de Déu a la pl. Mossèn Figueras i 
PROCESSÓ fins a l’Església.

8 del vespre, SANTA MISSA en honor de la 
Mare de Déu del Puig

Lloc: Església Parroquial

9 del vespre

SOPAR POPULAR, pa amb tomàquet, 
carn a la brasa, allioli, postres, vi i aigua.               
Amb ECOFESTA

Sopar preparat i servit per la Colla de Gegan-
ters de Sant Celoni. 

Més informació a la pàgina 23. 

Lloc: plaça de la Vila 

preu: 8 € + 1 € Eco festa  

La venda de tiquets es farà el dilluns dia 1 de 
setembre a Can Ramis a les 5 de la tarda. A ¾ 
de 5 es repartiran els números d’ordre en què 
es vendran els tiquets. Cada persona només 
podrà comprar 10 tiquets.

2/4 d’11 de la nit

HAVANERES, amb el grup MAR ENDINS i 
CREMAT DE ROM

Lloc: plaça de la Biblioteca

11 de la nit

DJ RAMON, sessió DJ remember 70, 80 i 90.

Lloc: El Cardelús - zona barraques

1 de la matinada

CONCERT amb ITACA BAND

Lloc: El Cardelús - zona barraques

3 de la matinada

DJ RAMON, sessió DJ èxits de casa, interna-
cionals i d’actualitat.

Lloc: El Cardelús - zona barraques 

 

Diumenge  

7 de setembre
11 del matí 

FESTA DEL MAGREB ÀRAB

Per compartir les diferents cultures dels col-
lectius presents al Baix Montseny. Donant a 
conèixer les diferents vessants: musicals, gas-
tronòmiques, culturals, etc. a través de tallers, 
concerts, xerrades, degustacions i audiovisual.

Organitza: Creatius d’ASCA  
(Associació Sociocultural Accessible)

Lloc: jardins de la Rectoria Vella

sergi bernal
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sergi bernal
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Texto escrito a máquina
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11 del matí 

PASSEJADA AMB PATINS

Patins de rodes, patins de línia, patinets,  
monopatins, etc.

Organitza: Club Hoquei Línia Sant Celoni

Sortida: plaça de la Vila

11 del matí

CIRCUIT DE QUADS

A partir de 12 anys

Lloc: passeig 11 de Setembre (costat del 
pavelló municipal d’Esports

11 del matí

PLANTADA DE GEGANTS

Lloc: passeig de la Rectoria Vella

2/4 de 12 del migdia

CERCAVILA DE GEGANTS 

Sortida: passeig de la Rectoria Vella

2/4 d’1 del migdia

ARRIBADA i BALLADA  
dels gegants a la plaça

Lloc: plaça de la Vila

Organitza: Colla de Geganters de Sant Celoni

2 del migdia

PAELLA D’ARRÒS, plat d’arròs, coberts,  
tovalló, got, panet, aigua, vi i postres.

Servida per la Colla de Geganters  
de Sant Celoni 

Preu: 6 €

Els tiquets es vendran a la Paradeta i, si en 
queden, també el mateix dia 7, a partir de les 
12, al parc. 

Com altres anys els tiquets aniran numerats. 
Si una grup vol seure junt, ha de comprar els 
tiquets consecutius. 

Lloc: parc de la Rectoria Vella  

3 de la tarda 

BALL DE TARDA a càrrec de Jesús Frigoler

Lloc: parc de la Rectoria Vella 

2/4 de 5 de la tarda  

RUCADA INFANTIL,  
passejada infantil amb rucs 

Col·labora: Comissió de Sant Antoni Abat 

Lloc: passeig 11 de Setembre  
(costat del pavelló municipal d’Esports)

6 de la tarda 

CONCERT DE FESTA MAJOR, amb           
l’orquestra PARFILS

Lloc: teatre municipal Ateneu, sala Gran

2/4 de 7 de la tarda

RUCADA de MontSENYS i MontNEGRES, 
cursa damunt de rucs 

Més informació a la pàgina 22

Col·labora: Comissió de Sant Antoni Abat

Lloc: passeig 11 de Setembre  
(costat del pavelló municipal d’Esports) 

S
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2/4 de 8 del vespre

ACTUACIÓ DELS BASTONERS  
DE SANT CELONI  

Organitza: Colla Bastonera Quico Sabaté Baix Montseny

Lloc: plaça de la Vila

3/4 de 8 del vespre

BALLADA-TALLER de danses del món a  
càrrec de PASSALTPAS DANSES DEL MÓN

Organitza: Passaltpas

Lloc: plaça de la Vila

   

de les 8 del vespre a les 5 de la matinada

DE CARA A BARRACA,  
barraques bar de diferents entitats

Organitza: Comissió Barraques

Lloc: El Cardelús – zona barraques 

9 del vespre

CONCERT DE MÚSICA TRADICIONAL amb 
els LAIETANS 

Lloc: plaça de la Vila

2/4 d’11 de la nit

CORREFOC amb la COLLA DE DIABLES  
DE SANT CELONI 

Recorregut: c. Sant Joan, c. Sant Roc, pl. Jo-
sep Alfaras, c. Major, pl. Bestiar, c. Santa Fe, c. 
Abat Oliba, pl. Església, c. Major, pl. de la Vila.

Organitza: Colla de Diables de Sant Celoni 

Sortida: plaça del Bestiar

RECOMANACIONS  

Als participants:

- Porteu  roba de cotó, màniga llarga i  
pantalons llargs.

- Porteu barret al cap amb un mocador  
que cobreixi el clatell.

- No demaneu aigua als veïns.

Als veïns, comerços i espectadors:

- Protegiu els aparadors i tendals.

- No aparqueu als carrers per on passarà  
el correfoc.

- No tireu aigua als participants.

11 de la nit

BALL DE NIT amb l’orquestra PARFILS

Lloc: Teatre Municipal Ateneu, Sala Gran

2/4 de 12 de la nit

CONCERT amb LA BANDA DEL PANDA

Lloc: El Cardelús - zona barraques 

2/4 de 3 de la matinada

CONCERT amb EBRI KNIGHT

Lloc: El Cardelús – zona barraques

C4
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Dilluns  

8 de setembre
2/4 de 11 del matí

CURSA DE LES ERMITES

Caminada popular que passa per l’ermita de la 
Mare de Déu del Puig (Turó), per l’església de 
Sant Martí, l’ermita de Sant Ponç i la de Sant 
Martí de Pertegàs (Rectoria Vella). Cal recollir 
els dorsals a la paradeta.

Més informació a la pàgina 22

Lloc sortida: c. Esteve Cardelús              
(darrere la Biblioteca)

 

12 del migdia

FESTA DE L’ESCUMA amb l’animació          
de 3/4 de 15

Lloc: plaça de la Biblioteca

5 de la tarda

BICICLETES  AL CARRER 

Hi haurà 2 recorreguts, per a menors de 6 anys 
acompanyats i per als més grans.

Sortida i arribada: c. Esteve Cardelús      
(darrere la Biblioteca)  

6 de la tarda

CONCERT DE FESTA MAJOR,  
amb l’orquestra METROPOL

Lloc: plaça de la Vila

7 de la tarda

ESTIRADA DE CORDA  
de MontSENYS i MontNEGRES 

Hi haurà 4 categories: infantil de 6 a 10 anys, 
juvenil d’11 a 15 anys (en aquestes 2 catego-
ries es limitarà la participació per equilibrar la 
corda i per garantir la seguretat) dones de més 
de 16 anys i homes de més de 16 anys..

Més informació a la pàgina 23

Lloc: carrer Esteve Cardelús  
(darrere la Biblioteca)

7 de la tarda

Solemnitat de la Mare de Déu del Puig,     
SANTA MISSA

Lloc: Turó de la Mare de Déu del Puig 

8 del vespre

FI DE FESTA MAJOR:

*BALL DE FESTA MAJOR, amb l’orquestra 
METROPOL

*VEREDICTE DEL CORREMONTS i  
LLIURAMENT DE PREMIS

Lloc: plaça de la Vila

S

S

S

A

C1

C2

C3

S

C4

En cas de pluja:

Canvi de Lloc:

      Sala Bernat Martorell i Porxo Can Ramis

      Pavelló Municipal 11 de Setembre

      Tetre Municipal Ateneu, Sala Petita

      Teatre Municipal Ateneu, Sala Gran

      Ajornament al dia 11 de setembre

      Suspès   
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EXPOSICIONS
CAN RAMIS
CONCURS DE CARTELLS  
FESTA MAJOR 2014
Treballs presentats a la 24a edició

Del 4 al 21 de setembre

Horari: 

- Divendres 5, de 19 a 21 h.

- Dissabte 6, d’11 a 13.30 h.

- Diumenge 7, dilluns 8 i dijous 11 – de 12 a 13.30 h i 
de 18 a 20 h; els dissabtes, 13 i 20 de 18 a 20 h, i diu-
menges, 14 i 21, de 12 a 13.30 h i de 18 a 20 h.

RECTORIA VELLA
MARIÀ VIGAS: “L’encís del dibuix”
Pintures del 1956 al 2014

Del 6 de setembre al 2 de novembre 

Horari:

- Dijous, divendres i dissabte de 17 a 20h, diumenge i 
festius de 11.30 a 13.30 h i de 17 a 20 h .

Galeria BARCELONA GBN,         
c. Sant Pere, 14 -16, Sant Celoni

MARTÍ PEY: “Unes eleccions”
Les trampes electorals vistes amb humor 

Fins el 12 d’octubre 

Horari:

Dies 5, 6, 7 i 8 de setebre, matins de 10 a 13 h., tardes 
de 17 a 20 h.

Fins el 12 de d’octubre: dijous, divendres i dissabtes de 
17 a 20 h. 

LA PARADETA 
La Paradeta és el punt d’informació on podeu  
trobar els programes i comprar els materials i  
tiquets de la Festa Major.

Preus 

Ubicació: Can Ramis, plaça de la Vila

Horari: 

- Dilluns, 1 de setembre, de 5 a 6 de la tarda:  
venda de tiquets pel sopar popular

- De dilluns 1 a divendres 5 de setembre,  
de 6 a 8 de la tarda

- El dissabte 6 de setembre, matí d’11 a 1 i  
tarda de 6 a 8

MATERIAL
Mocadors de MontSENYS o 
MontNEGRES 3 € 

Barret de MontSENYS  
o MontNEGRES 3 €

Davantal de MontSENYS  
o MontNEGRES 2 €

Bossa/motxilla de MontSENYS  
o MontNEGRES 3 €

TIQUETS
Correxarrups  
3 € 

Correxutxes  
2 € 

Sopar popular  
8 € + 1 € 
ecofesta 

Arrossada  
6 €
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De: La Senyoreta Muntanyetes
Per a: Montsenys i Montnegres
Tema: Festa Major 2014!

Aix, quina emoció!!! Aquest any 
tinc l’objectiu d’augmentar la ca-
tegoria de la Festa Major.
És per això que he fet un curs de 
Bones Maneres. 
Sí, sí...Bones Maneres...ni més ni 
menys que amb el Sr. Baró de Pam 
i Mig. Aquest professor en té de 
títols! és Marquès de les Agudes, 
Senyor de Vilardell, Vescomte de la 
Calma i Comte d’Olzinelles. Amb un 
“pedigrí” així ,és impossible anar 
errada en l’elecció. 
Com diu el mateix Baró....”És que 
per ser més fi, s’ha de parlar amb 
rodolí”. Jo encara no he agafat el 
ritme de les lliçons i m’he permès 
el luxe de convidar el Sr.Baró a la 
Festa Major.
Així al preu d’una, n’aprenem TOTS!
Celonins i Celonines aquest any 
acabarem tots amb unes bones ma-
neres que ni els prínceps ni les 
princeses podran superar...aix....
quina emoció!!!!

Srta. Muntanyetes

P.D: Davant la belle-
sa del Cartell de Festa 
Major (i no és perquè en 
sóc una mica la “pro-
ta”), m’he permès el luxe 
de muntar un “Fotocol”.   
Qui vulgui que vingui amb 
càmera!!!! això fa molt 
d’alt estanding m’ha dit 
el Sr. Baró de Pam i Mig.

MISSATGE DE LA SRTA. MUNTANYETES
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PROGRAMA SENYS 2014
Dilluns 1 de setembre                  
FEM MÀSCARES de la VERDI
Vine a preparar la teva màscara per al correxutxes, farem 
una màscara de la Verdi, la retallaràs i la pintaràs.            
Lloc: plaça de la Vila
Hora: de 18 a 21h

Dimarts 2 de setembre                                
RECOLLIDA DE MATERIAL VERD 
Porta material per engalanar la plaça i ajuda a crear-ne de 
nou.
Material: ampolles de plàstic d'aigua grans i petites, 
ampolles de plàstic i llaunes verdes, rotllos de cartró tipus 
paper alumini (rígids), roba verda (mitjons, samarretes, 
draps...) i tot el material verd que puguis. 
Lloc: plaça de la Vila
Hora: de 18 a 21h

Dimecres 3 de setembre             
ENGALANEM EL TERRITORI SENY 
Vine a engalanar el territori SENY, col·labora a deixar-lo de 
color VERD, amb tot el material verd que hem recollit el dia 
anterior. 
Lloc: plaça Comte del Montseny
Hora: de 18 a 21h

Dijous 4 de setembre                   
REGALAREM ROBA VERDA 
Vine a recollir roba verda, pinta-la i engalana 
el teu balcó o carrer.                                                              
Lloc: plaça de la Vila
Hora: de 17 a 20h
SOPAR DE CARMANYOLA SENYS 
Compartirem un sopar de carmanyola escalfant 
motors per a la festa. El més important ... 
RECORDA PORTAR EL SOPAR! 
Lloc: Plaça Comte del Montseny
Hora: 20.30h
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EL CORREMONTS 
PROVES PUNTUABLES  
DE SENYS I NEGRES 

El Corremonts és la competició festiva entre 
MontSENYS i MontNEGRES.

Les proves puntuables són: 

1 - Dóna sang per a la festa  1 punt

2 - Prova solidària 1 punt 

3 - Correxarrups 2 punts

4 - Futbol Sala 1 punts

5 - Correxutxes 2 punts 

6 - Rucada 1 punt

7 - Cursa ermites 2 punt

8 - Estirada de corda 2 punts 

9- Senys i Negres pel món 1 punt

A Can Ramis hi haurà el marcador del Corremonts 
des d’on podrem seguir la competició. A més 
aquest any tindrem el minut a minut de la Festa 
Major al Twitter de la Senyoreta Muntanyetes,  
@Muntanyetes.

És recomenable que MontSENYS i MontNEGRES 
portem sempre el mocador.

El dilluns, 8, al vespre, a la plaça de la Vila,  
s’emetrà el veredicte final del Corremonts.  
Guanyaran els SENYS? Guanyaran els NEGRES?  

LES PROVES
1- DÓNA SANG PER A LA FESTA
Divendres, 29 d’agost, de 5 de la tarda a 9 del 
vespre i dissabte, 30 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 1 punt a la colla gua-
nyadora, que serà la que aconsegueixi més do-
nants entre els dos dies, sempre i quan guanyi 
per una diferència de més de 10 donants; 
en cas d’empat 0,5 punts per cada colla. 
Recordeu que només puntua qui ha pogut 
donar sang.

Per tal d’animar a NOUS DONANTS a 
aquests se’ls donarà 2 enganxines en lloc d’1.

2- PROVA SOLIDÀRIA
El dissabte dia 30 d’agost, de 10 del matí a les 8 
del vespre a la plaça de la Vila

Recollida d’Aliments.- A casa nostra falten ali-
ments, i la Festa Major s’afegeix a l’acapte que 
periòdicament fan Càritas i Creu Roja. 

Els productes puntuables són: 1 litre de LLET (1 
gomet), 1 litre d’OLI (2 gomets), SABÓ per a la 
rentadora (2 gomets), BOLQUERS talles 3, 4 i 5 (3 
gomets) i  productes d’higiene personal: SABÓ de 
mans (1 gomet), FULLES D’AFAITAR (1 gomet), 
DENTRÍFIC (1 gomet) GEL DE DUTXA gran (2 go-
mets).

Atenció: les 2 entitats tenen un gran estoc de 
pasta i llegums, per tant preguem de no portar-ne, 
ja que tampoc puntuaran.

NOVETAT
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PUNTUACIÓ: cada producte puntuarà els go-
mets indicats, i haurem d’anar omplint cami-
ons. La colla que n’ompli més s’adjudicarà el 
punt en joc, sempre i quan hi hagi una diferèn-
cia de més de 10 productes;  en cas d’empat 
0,5 punts per a cada colla.

3- CORREXARRUPS
Divendres, 5 de setembre, a les 11 de la nit, a 
la plaça de la Vila, tothom a participar del Cor-
rexarrups! 

El Correxarrups és una cercavila de proves 
entre els Montsenys i els Montnegres animada 
per en Pep Callau. Aquest any també anirem 
des de la plaça de la Vila fins l’espai de con-
certs i barraques situat al pàrquing del pavelló 
municipal d’esports. I, igual que l’any passat, 
farem 3 xarrups i 4 proves. Sí, també hi haurà 
sorpreses... ;)

Com sempre al Correxarrups s’hi pot participar 
a partir dels 14 anys, els menors d’aquesta 
edat hauran d’anar acompanyats d’un adult. 
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. Al comprar l’adhesiu identificatiu 
de quin tipus de xarrup fareu, us donaran una 
bosseta amb el gotet per fer els xarrups i el 
material necessari per a les proves d’aquest 
any. Per poder participar, el dia del Correxar-
rups, heu de portar posat el mocador, verd o 
negre,  l’adhesiu enganxat en un lloc visible i 
no deixar-vos la bosseta amb tot el material.

Aquest any, per participar, a part de la bos-
seta amb tot el material també heu de portar 
UNES CALCETES O CALÇOTETS DE RE-
CANVI TUNEJATS DELS SENYS O NEGRES, 
SEGONS LA COLLA AMB LA QUE PARTICI-
PEU. 

Visca la imaginació! Va! Sorpreneu-nos!

PUNTUACIÓ: hi ha 2 punts del Corremonts en 
joc, que seran per la colla que guanyi la ma-
joria de les 4 proves puntuables. Si guanyen 
dues proves cada colla, es donarà un punt a 
cada colla. 

4 - FUTBOL SALA 
Dissabte, dia 6 de setembre, de 10 del matí 
a 1 del migdia, al Pavelló Municipal d’Es-
ports Sot de les Granotes.

Es farà un partit de futbol sala infantil i un altre 
de juvenil, canviant jugadors depenent del nú-
mero de participants.

Hi haurà 2 categories:

- Infantils de 6 a 10 anys, de 10 del matí a 12 
del migdia

- Juvenils d’11 a 15 anys, de 12 a 1 del migdia

PUNTUACIÓ: hi ha 1 punt en joc, 0,5 punts 
pels infantils i 0,5 punts pels juvenils. Per pun-
tuar aquest 0,5 punt hi ha d’haver una diferèn-
cia de 10 gols, sinó donarem 0,5 punt a cada 
colla.

5 - CORREXUTXES
Dissabte, 6 de setembre, a les 5 de la tarda, al 
pàrquing del Pavelló Municipal d’Esports 11 de 
setembre.

Poden participar nens i nenes a partir de 3 
anys d’edat.

Ball de màscares.  Benvinguda amb màsca-
res. El nens i nenes MontSENYS i MontNE-
GRES hauran de venir amb una màscara, ja 
podeu estar pensant amb el disseny!

NOVETAT

NOVETAT
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Omplim la galleda. Se’ls hi donarà un got i 
hauran de passar-se aigua.

Esclat de colors. Pintar la samarreta del con-
trari amb colorant alimentari i una esponja. Per 
això es necessari portar una samarreta blanca 
que es pugui pintar.

En aquestes 2 últimes proves hi haurà 2 cate-
gories:

De 3 a 6 anys, que es col·locaran a l’espai bar-
raques i

A partir de 6 anys, que aniran a l’av. Catalunya.

Per poder participar, el dia del Correxutxes 
heu de portar posat el mocador, verd o ne-
gre,  l’adhesiu enganxat en un lloc visible i no 
deixar-vos la bosseta amb tot el material. Una 
samarreta blanca i roba de recanvi si es creu 
convenient.

Al final, quan tothom hagi realitzat totes les 
proves, s’entregarà la bossa de xutxes lliurant 
l’enganxina del Correxutxes.

Després del Correxutxes es podrà comprar el 
berenar a les barraques.

PUNTUACIÓ: hi ha 2 punts del Corremonts 
en joc, que seran per la colla que guanyi les 2 
proves puntuables. En cas d’empat, 1 punt per 
a cada colla.

6 - LA RUCADA
Diumenge, 7  de setembre, a 2/4 de 7 de la 
tarda, al Cardelús.

És la cursa dels rucs de la Festa Major. Per 
participar-hi, heu de formar equips de 2 perso-
nes, majors de 18 anys, que competiran pels 
MontSENYS o pels MontNEGRES. Les inscrip-
cions les farem el mateix dia. 

Abans de la Rucada, a 2/4 de 5 de la tarda, la 

mainada, acompanyats dels pares, podrà fer 
voltes damunt dels rucs. 

PUNTUACIÓ: 1 punt a la colla guanyadora.

7- CURSA DE LES ERMITES   

Dilluns, 8 de setembre, a 2/4 d’11 del matí, 
amb sortida i arribada al c. Esteve Cardelús, 
darrere la Biblioteca.

Caminada popular que passarà pel barri de 
l’ermita de la Mare de Déu del Puig (Turó), sen-
se arribar a dalt, per l’església de Sant Martí, 
l’ermita de Sant Ponç i la de Sant Martí de Per-
tegàs (Rectoria Vella), per acabar novament al 
c. Esteve Cardelús.

Hi haurà 3 llocs de control

Cal recollir els dorsals a la Paradeta. 

PUNTUACIÓ: hi ha 2 punts del corremonts en 
joc

Modalitat popular: 1 punt per la participació 
de més MontSENYS o MontNEGRES amb di-
ferència de 10, que acabin la cursa amb els 3 
gomets enganxats al dorsal abans d’una hora 
i mitja.

Modalitat competició: 0,5 punts per a la colla 
que classifiqui primer 3 homes i 3 dones con-
juntament. Aquests dorsals també compta-
bilitzen a la cursa popular.

Modalitat accessibilitat: 0,5 punts per la 
participació de més MontSENYS o més 
MontNEGRES que acabin la cursa. Hi pot 
participar gent sense cap disminució física, i 
per això tindrem algunes cadires de rodes a 
disposició i lligarem els peus. Aquests dorsals 
també comptabilitzen a la cursa popular.

A les 3 modalitats de cursa, si hi ha empat, es 
donarà 0,5 punts per a cada colla.

NOVETAT
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8- L’ESTIRADA DE CORDA
Dilluns, 8 de setembre, a les 7 de la tarda, al 
c. Esteve Cardelús (darrere la Biblioteca)

Per participar és recomana portar guants i no 
us deixeu el mocador.

PUNTUACIÓ: s’estableixen 4 categories: In-
fantil de 6 a 10 anys; juvenil d’11 a 15 anys, 
(en aquestes 2 categories es limitarà la parti-
cipació per equilibrar la corda i per garantir 
la seguretat),  dones de més de 16 anys i 
homes de més de 16 anys. Es donarà 0,5 
punts per a cada categoria que guanyi la 
prova.

9- MontSENYS i MontNEGRES  
PEL MÓN
Mostra fotogràfica

Dissabte, 6 de setembre, d’11 del matí a 1 del 
migdia, a l’entrada de Can Ramis.

 Si aneu de viatge o sortiu a fer un volt, aga-
feu la càmera fotogràfica i el mocador de 
Senys o Negres i ... a fer fotos!

És important que a la fotografia surti el moca-
dor de Senys o Negres.

Les fotografies (fotocòpies làser o impressi-
ons digitals) han de ser mida A4 o A5. Heu de 
posar al marge de la foto, el nom del fotògraf 
i el lloc on està realitzada.

Només es poden presentar 5 fotografies com 
a màxim per viatge.

Cadascú ha de penjar la seva foto. 

PUNTUACIÓ: es donarà 1 punt a la colla que 
presenti més fotografies amb diferència de 
10.

SOM.NIT a l’espai de barraques i 
concerts
A l’espai de barraques i concerts hi haurà 
un estand de SOM.NIT per conscienciar els 
joves i no tant joves sobre els riscos associ-
ats al consum de drogues i alcohol, així com 
minimitzar les actituds incíviques. La inter-
venció “in situ” de voluntaris i professionals 
de Creu Roja, comptarà amb la complicitat i 
el suport de les deu entitats que participen en 
les barraques i l’ajuntament de Sant Celoni a 
través del Pla de prevenció d’addiccions, El 
Tritó del Baix Montseny. 

FOTOCOL de la Muntanyetes
Ni per ser més guapa ni per ser més presu-
mida, la Muntanyetes la veuries cada dia. 
Si la teva voluntat és tenir-la al teu cos-
tat  afanya’t i arrenca el vol, ja que a Can Ra-
mis  hem muntat un fotocol! el fotocol de la 
Muntanyetes!  et podràs fer fotos encara que 
estiguis soleta!

El fotocol estarà obert els dies que Can Ra-
mis estigui obert

ECOFESTA
Enguany els plats i gots que es faran ser-
vir pel sopar popular seran reutilitzables, 
això vol dir que es cobrarà 1 € del plat i 
el got. Un cop s’hagi acabat el sopar es 
retornarà aquest import a les persones que 
tornin la vaixella (0,50 del plat + 0,50 del got). 
D’aquesta manera contribuïm a una festa 
més ecològica! Moltes gràcies per la vostra 
participació.

NOVETAT

NOVETAT

NOVETAT

NOVETAT
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FESTA MAJOR 2.0
Informa’t de tot el que passa a la Festa Major 
a través de les xarxes socials de la Senyoreta 
Muntanyetes. Viu el minut a minut seguint-la 
al Twitter, @Muntanyetes. Repassa la jornada 
al perfil de Facebook, Senyoreta Muntanyetes. 
Gaudeix de les millors imatges de la Festa Ma-
jor amb l’Instagram, @Muntanyetes. I participa 
dels concursos 2.0 emportant-te els millors 
productes per gaudir de la Festa Major! 

TWITTEJA  
LA FESTA  
MAJOR
Sigues cronista de la Festa Major de Sant Ce-
loni d’aquest any. Només cal disposar d’un 
compte a Twitter. Tots els comentaris han de 
contenir #FMsantceloni.

Així crearem les Cròniques dels Senys i Negres 
de la Festa Major 2014 entre tots. 

 

ZONA FIRA
És l’espai on hi ha totes les atrac-
cions: autos de xoc, cavallets, 
tómboles, parades de tir, etc.

Oberta de divendres 5, a les 5 de 
la tarda a dilluns 8 de setembre, a 
les 11 de la nit

Ubicada a la zona de la Forestal

ESPAIS FESTA MAJOR

Si has engalanat el teu balcó, finestra, 
carrer, aparador,etc. porta una foto del 2 al 
5 de setembre a la Paradeta, de com ha 
quedat, posant al marge el nom i el lloc. 
Encara que no puntuï en el corremonts hi 
ha haurà premis per a  la: 

LA CAMPANYA DELS  
MontSENYS i MontNEGRES

Casa més ben engalanada dels MontSENYS
Casa més ben engalanada dels MontNEGRES
Carrer més ben engalanat, ja sigui MontSENYS,
MontNEGRES o mixte
Millor APARADOR engalanat de Festa Major
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És l’espai on hi ha l’escenari dels concerts i les barraques de les diferents entitats. Hi 
haurà 10 barraques: ASCA (Associació Sociocultural Accessible), Casal Independentista 
Quico Sabaté, Club Esportiu Sant Celoni, Club Pati – Hoquei, Club Patinatge Artístic, Club 
de Rol Alastor, Colla Bastonera Quico Sabaté, Colla de Diables de Sant Celoni, Dansa 
Espiritual del Ventre i Penya Barcelonista. El servei de gots el farà La Clau.

La novetat d’aquest any és que hi haurà un estand de Creu Roja Joventut (Som Nit)
Ubicada al pàrquing del pavelló municipal d’esports 11 de setembre

EL CARDELÚS 
ZONA BARRAQUES I CONCERTS

ESPAIS FESTA MAJOR

Espai de barraques i concerts – Festa Major 201
Benvolguts veïns i veïnes, 

Durant aquests darrers mesos les entitats, les diferents comissions de treball i 
l’Ajuntament hem treballat perquè del  al  de setembre la Festa Major de Sant Celoni 
estigui a punt! Els actes de la festa es distribuiran en diferents espais del poble; les 
barraques i concerts a l’aparcament del Pavelló Municipal d’Esports 11 de setembre. 

Des  de l’Ajuntament vetllarem pel bon funcionament de l’activitat i per reduir al màxim 
les possibles molèsties. En aquest sentit, s’intensificarà la neteja viària, s’encendran tots 
els fanals de la zona, es faran controls del nivell acústic de la música de concerts i 
barraques i s’incrementarà la presència i la vigilància amb personal de seguretat i amb 
la policia local. 

La ubicació de l’espai de barraques i concerts implica alguns canvis en la circulació en 
algun carrer del vostre barri que cal que tingueu present.  Així doncs, divendres, 
dissabte i diumenge de Festa Major de les 8 de la tarda a les 7 del matí:

 Els trams de carrer de color groc quedaran tallats al trànsit general. Els veïns SÍ 
que podran accedir amb els seus vehicles als garatges.  

 Els trams de carrer de color vermell quedaran totalment tancats al trànsit.  

Us agraïm d’avançat la vostra comprensió davant les possibles molèsties
que l’activitat us pugui ocasionar i us informem que teniu a la vostra
disposició el telèfon 93 848 40 36 (Policia Local) per a resoldre  
qualsevol dubte o incidència.

Bona Festa Major! 

IN
FO

R
M
A
C
IÓ

Zona de Festa Major

Exclusiu veïns
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AGENDA
de l’10 al 28 de setembre
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Dimecres  

10 de setembre
“És l’hora de guanyar. El 9 de No-
vembre decidim independència.”

A la plaça del Comte del Montseny

5 de la tarda

ACTIVITATS infantils i per a tota la família

PINTADA DEL MURAL COMMEMORATIU: 
SÍ-SÍ-SÍ. El 9N votem” 

6 de la tarda

XERRADA a càrrec de: 
- David Fernández, diputat de la CUP al Parla-
ment de Catalunya

- Diego Cañamero, membre del Sindicato An-
daluz de Trabajadores

- Fernando Barrena, portaveu de Sortu

2/4 de 8 del vespre

RUA festiva pel “Sí-Sí-Sí. El 9-N votem”

A la plaça de la Vila

A partir de 2/4 de 10 del vespre

SOPAR POPULAR, LECTURA  DEL MANI-
FEST i CONCERT amb Muyayo Rif i Som 
Caliu (rumba catalana)

Sopar Popular: amanida mediterrània, pollastre 
amb llagostins, postres i cafè. Venda de tiquets 
10 € fins el 5 de setembre a la Llibreria 4 Gats 
i La Clau, i 12 € el mateix dia a la plaça de la 
Vila, 1 hora abans del sopar

Organitza: CUP Sant Celoni i Casal Quico Sabaté

LA DIADA 
Dijous  

11 de setembre
Celebració de la Diada Nacional 
de Catalunya a la plaça de la Vila
Organitza: Òmnium Cultural i Assemblea Nacional Catalana

11 del matí 

ACTIVITATS LÚDIQUES I FESTIVES. Cerca-
vila i ballada de gegants, timbalers, xarangues, 
inflables...)

Organitza: Entitats del Pacte Local pel Dret a Decidir

 

3/4 de 12 del migdia

LECTURA DEL MANIFEST, CANT DELS SE-
GADORS i BALLADA DE SARDANES amb la 
Cobla Foment del Montgrí

3 de la tarda

Sortida cap a la VIA CATALANA

Inscripcions per anar amb autocar des de Sant 
Celoni, fins el dia 8 de setembre a: Llibreria 
Alguer 7, Sabateria Infantil Monrabà, Bodegues 
Costa i Vetesi Fils

Organitza: ANC, Òmnium

Sortida: pàrquing del Pavelló                     
Municipal d’Esports 11 de      
setembre

C3

C4
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9 del matí

XXX TORNEIG DE L’AMISTAT  
memorial José Luís Sánchez

Organitza: Club Petanca les Borrelles 

Lloc: pistes municipals de Petanca, 
c. Minuart, 6

12 del migdia

PASSEJADA DE GEGANTS I CAPGROSSOS

Visita a la Residència sociosanitària  
Verge del Puig

Organitza: Colla de Geganters de Sant Celoni

Sortida: plaça de la Vila

Dissabte  

13 de setembre
9 del matí 

TORNEIG D’HOQUEI PATINS 

Totes les categories. 

Organitza: Club Patí Sant Celoni - Hoquei

Lloc: Pista coberta del Camp Municipal 
d’Esports

9 matí

XVè TORNEIG DE TENNIS TAULA  
Sant Celoni 2014

Organitza: Club Amics Tennis Taula

Lloc: Pavelló Municipal d’Esports                
11 de Setembre 

Diumenge  

14 de setembre 
9 del matí 

TORNEIG D’HOQUEI PATINS 

Totes les categories. 

Organitza: Club Patí Sant Celoni - Hoquei

Lloc: Pista coberta del Camp Municipal 
d’Esports

10 del matí

GIMCANA POPULAR AMB BICICLETA 

De 0 a 100 anys. Per passar un matí entretin-
gut fent filigranes amb la bicicleta, esmorzar i 
obsequis per a tothom.

Organitza: Club Ciclista Sant Celoni i Associació Veïns 
Residencial Esports

Lloc: pàrquing del Pavelló Municipal      
d’Esports 11 de Setembre 
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Dissabte  

20 de setembre 
Tot el dia

VI FESTA DE LA CERVESA a Sant Celoni

Tasta les millors cerveses artesanes, Reptilian, 
Montseny, La Força, Popaire, Glops, La Vella 
Caravana, Wabi, Auseken i més.

Per als més petits tallers d’activitats al matí i 
passeig de ponis tot el dia.

Servei de brasa per esmorzars de forquilla, 
dinar, fer tapes o sopar.

De les 5 a les 6 de la tarda actuació d’un grup 
de ball, després, música en viu a càrrec de 
Halter Ego, South to Hell, DJ Lucinda Palmito 
entre d’altres.

Hi haurà votació i premi per escollir la millor 
cervesa de la IV Festa de la Cervesa 2014

Organitza: JEV, Joves d’Esquerra Verda de Sant Celoni i  
La Batllòria

Lloc: pàrquing del Pavelló Municipal  
d’Esports 11 de Setembre

Diumenge  

21 de setembre
12 del migdia

POESIA ALS PARCS  
Parc del Montnegre i el Corredor.

Dins del programa cultural Viu el parc amb 
Carles Morell, Paulalba i Adrià Grandia (viola 
de roda)

Lloc: Font del Pradelló. Olzinelles, 
Sant Celoni

* En cas de pluja l’acte es farà a la sala d’actes de la Rec-
toria Vella de Sant Celoni (passeig de la Rectoria Vella s/n)

Dissabte  

27 de setembre
6 de la tarda 

Jornades europees del patrimoni  
a Catalunya 2014

Passejades guiades per Sant Celoni

L’ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT MARTÍ 
I L’ESPLENDOR DEL BARROC

S’inicia davant la façana de l’església, segueix 
per l’interior del temple i acaba amb la pujada 
al campanar  

Activitat gratuïta

Lloc de trobada: plaça de l’Església

C3

C4
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8 del vespre

INICI DE LA PROGRAMACIÓ ENTREFESTES  
amb CAPAS, de la companyia de circ “Eia”

Les arts circenses, treballades alternativament 
amb energia, dolçor i autoironia, es barregen 
amb la música en directe i amb la dansa en 
aquest espectacle ple de poesia i humor.

Entrades numerades

Preu: 

General: 9 €

Carnet Biblioteca: 8 €  

Majors de 65 anys, menors de 14                      
i Carnet Jove: 6 €

Menors de 2 anys: gratuït 

Entrada Teatre i forquilla: 19 € i 25 €

Venda d’entrades:

www.santceloni.cat/entrefestes. 

Al Centre Municipal d’Ex-
pressió (c. Sant Josep, 18) de      
dilluns a dijous de 10 a 13h i 
de 17 a 20h. 

A les taquilles del teatre, una 
hora abans de l’espectacle.

Lloc: Teatre Municipal Ate-
neu, Sala Gran

Diumenge  

28 de setembre 
    

6 de la tarda 

Jornades europees del patrimoni                  
a Catalunya 2014

Passejades guiades per Sant Celoni

PERTEGÀS I LA FORÇA. UN PASSEIG PEL 
SANT CELONI MEDIEVAL 

Recorregut que parteix de Sant Martí de Perte-
gàs i la Rectoria Vella per acabar a la muralla o 
Força medieval

Activitat gratuïta 

Lloc de trobada: parc de la Rectoria Vella

en
tre
fes
tes
2014
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ANC, Assemblea Nacional de 
Catalunya

Asca, Associació Sociocultural 
Accessible

Assemblea Local Creu Roja

Associació de Donants de Sang 
del Vallès Oriental

Associació de Gent Gran de l’Es-
plai

Associació Neurològica Amics 
Baix Montseny

Associació de Veïns Residencial 
Esports

Cambridge School

Càritas Sant Celoni

Casal Independentista Quico Sa-
baté

CATT-Sant Celoni (Club Amics 
Tennis Taula)

Centre municipal d’Esports Sot de 
les Granotes

Club Ciclista Sant Celoni

Club de Rol Alastor

Club Esportiu Sant Celoni

Club Hoquei Línia Sant Celoni

Club Patí Sant Celoni, Hoquei

Club Patinatge Artístic

Club Petanca les Borrelles

Club Petanca Sant Celoni

Colla Bastonera Quico Sabaté

Colla de Diables de Sant Celoni

Colla de Geganters de Sant Celoni

Colla dels MontNEGRES

Colla dels MontSENYS

Comissió Barraques

Comissió Concerts

Comissió de Correxarrups

Comissió de Correxutxes

Comissió de Sant Antoni Abat

Coral Briançó

CUP Sant Celoni

Dansa Espiritual del Ventre

Diputació de Barcelona

Entitats del Pacte Local pel Dret a 
Decidir

Els Cantaires

Futbol Sala Sant Celoni

Galeria Barcelona GBN

Grup de Puntaires Montserrat 
Domènech

Joventut Nacionalista de Catalu-
nya i CiU

JEV Joves d’Esquerra Verda

La Clau

Montswing

Oficina de Català de Sant Celoni

Òmnium Cultural Baix Montseny

Parròquia de Sant Martí de Sant 
Celoni

Passaltpas Danses del Món

Penya Barcelonista

Senys del carrer Sant Pere de Baix

Trup de Nassos

Amb la col·laboració de:

Ha organitzat les activitats d’aquest programa:
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Aroma
Restaurant

c. Sant Joan, 33
93 867 46 38

www.aromarestaurant.es
aroma@aromarestaurant.es

Sant Celoni

Arco
Impremta i copisteries

ctra. Vella, 96, Sant Celoni 
ctra. Dosrius, 46, Cardedeu

Verge del Pilar, 120,  
Cardedeu

Aros Bricolage
ctra. C-35 km. 56

Sant Celoni
Tel. 93 867 56 88
Fax 93 867 43 61

www.arosbricolage.com 

Anna Mary
Perruqueria

pl. Mercè Rodoreda, 5
93 867 15 01
Sant Celoni

 Auditec Assessors
Laboral - Comptable - Fiscal - Mercantil - Financer

ctra. Vella 9, 1r
Tel. 93 848 40 57

auditec@auditecassessors.com 
www.auditecassessors.com

Sant Celoni

Ca l’Arenas
Carnisseria 

amb elaboració pròpia
Menjars casolans

c. Major, 102
Tel. 93 867 02 93 

Sant Celoni

Angolo
Restaurant - Pizzeria
Menjars per emportar

Crta. Vella amb Roger de Flor, 143
Tel. 93 867 11 14

Sant Celoni

Congelats Estival
Mercat Municipal:  

Parada 26-29
Tel. 93 867 48 86

Sant Celoni
El Temple. Tel. 93 867 48 90

Sta. Maria Palautordera

Crac - Crac
Regals, fruits secs 

i caramels
c. Major, 130

Tel. 93 867 16 20 
Sant Celoni

Cuines Naranjo
Reformes de cuines i banys

Hacker: Vial  Paral·lel, 72
Tel. 663 331 415

Sant Celoni (Can Pamies)
naranjo@naranjocuines.com

Clàssic Cafè
Passatge Sant Ramón, 4

93 867 61 81
Sant Celoni

Cristalleria 
Morató, s.a.

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

Tel. 93 867 09 67  
Fax. 93 867 02 50

morato@vidreialumini.net 
www.moratovidreialumini.com

Disseny 
Les Agudes

Cuines - Banys - Mobles a mida
C. Girona, 52 - Sant Celoni 

Mòbil 665 522 477
Tel./Fax 93 848 44 24

pol-dissenylesagudes@hotmail.es

Esports 117
 

Major, 117
Tel. 93 867 17 03

Sant Celoni

Ferreteria Gurri
 Cofac

c. Major, 120 / Sant Pere, 3
Tel. 93 867 07 22

info@ferreteriagurri.com
www.ferreteriagurri.com

Sant Celoni

Borrull
Ferreteria Industrial
Ctra. C-35 Km. 56,7 
08470 Sant Celoni
Tel. 93 867 48 56 
Fax. 93 867 59 83 

www.ferreteriaborrull.com

Farmàcia Núria Mas
ctra. Vella, 174, Sant Celoni

Tel. 93 848 40 76
Horari: 9 - 13.30 h 
i 16.30 - 20.30 h

Dissabtes 9 -13.30 h

Fusteria i
Mobles Puig

Avgda. De la Pau, 29 
Sant Celoni

Tel. 93 867 04 96 
Tel. 93 867 43 26  

fpuig@fusteriapuig.com

Interllar
cortines - roba de casa - descans

c. Major, 30
interllar@interllar.com

Tel. 93 867 35 36
Sant Celoni

PUBLICITAT
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Josep Hilari
Corredor d’assegurances 

c. Sant Joan, 25 - Sant Celoni
Tel. i Fax 93 867 25 04

Mòbil 669 402 865
josep@josephilari.com
www.josephilari.com

La Llesca
Granja Creperia

Tenim Terrassa
c. Balmes, 5

Tel. 93 867 32 83
Sant Celoni

Mora-Vigas
Cotilleria, llenceria 

i bany
c. Sant Josep, 86
Tel.93 867 31 18 

Sant Celoni

Montseny Motors
Vendes i serveis Opel 

Ctra. C-35 km.56,700
Tel. 93 867 39 43

Sant Celoni
www.montsenymotors.com

Marín Grup Immobiliari
c. Sant Martí, 23
Tel.93 867 39 29

www.grupmarin.com
info@grupmarin.com

Sant Celoni

MNC Perruquers
+ que una perruqueria

Sant Celoni
Ctra. Vella, 121 - T. 938 674 874 

C. Major, 91 - T. 938 675 266
Llinars del Vallès 

Pl. de l’Església, 5 - T. 938 410 
558

www.mncperruquers.com

Nou Look
Perruqueria -  Barberia
c. Major, 29 - Sant Celoni

Tel. 672 256 767
noulook.santceloni@gmail.com
Nova coloració 100% natural

Ninou 
Marroquineria
c. Major, 140

Tel.93 867 10 48
Sant Celoni

OXIRIS CHEMICALS, S.A.
Química Responsable

Compromesos amb el nostre entorn
Pol. Ind. Nord-est

Carretera C-35 km 59 - 08470 Sant Celoni
Tel. 93 867 49 97 - Fax 93 867 41 68

www.oxirischemicals.com

Restaurant, bar
Els Avets
c. Major, 63

Tel. 93 867 04 07 
93 867 40 42
Sant Celoni

Rostisseria 
El Faig

Tot tipus de menjar 
per emportar

c. Sant Martí, 34, Sant Celoni
Tel. 93 867 50 01

Sec i Cuit
Mercat Municipal

Parada 33
Tel. 93 867 32 46

Said
Servei de neteja i  

manteniment 
Atenció a la tercera edat
c. Sant Martí, 19, baixos

Tel. 93 867 39 94
Sant Celoni

Sansasec Tintoreria  
Bugaderia

Centre de neteja i cura tèxtil
Sistema ecològic
c. Bruc, local 4

Tel. 93 848 52 21
Sant Celoni

Tretze Vents
Papereria - Joguines

Plaça de la Vila, 28
Tel. 93 867 47 06

Sant Celoni
www.tretzevents.com

Vaderètols
Empresa dedicada al món 

de la retolació i construcció 
de tot tipus de rètols

Tel. 93 867 38 56
Sant Celoni

6x3
Premsa, papereria i
objectes de regal

c. Jaume I, 8 
Tel. fax 93 867 33 54

Sant Celoni

BONA FESTA 
MAJOR!
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...perquè cada vegada 
que te’n beus una 

ampolla, 3 nens poden 
tenir aigua potable 

tot un dia.*

l’aigua 
que no 
s’acaba 
quan 

s’acaba…

* UNICEF destina 0,07 euros a ajudes 
per a emergències per cada ampolla de 1,5 l.
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Vine a l’examen amb la lliçó apresa.
Assegura l’estat òptim del teu vehicle per superar la propera inspecció tècnica. 
Si d’aquesta inspecció en surten operacions derivades, tindràs un 15% de 
descompte en els materials. I, a més, pots gaudir del servei de trasllat a la ITV  
de forma gratuïta. Consulta la nostra oferta!
*Si no es fan les operacions derivades de l’examen previ, aquest servei Pre-ITV està subjecte a un cost.

Vehículos
Comerciales

Auto Sant Celoni Doctor Trueta, 22-24     08470 Sant Celoni     Tel. 93 867 03 95

Servei Pre-ITV gratuït
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