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Estimats celonins i celonines,

Ja tornem a tenir aquí la nostra Festa Major! Aquest any 
torna amb més activitats que mai, que podreu començar ja 
a gaudir-ne el divendres 26 d’agost i s’estirarà fins dilluns 5 
de setembre. I tot això és possible gràcies a la implicació de 
moltes entitats, colles, col·lectius i persones a títol individual 
que, juntament amb l’equip de treballadors i treballadores 
de l’ajuntament, fan possible aquests dies màgics a la nostra 
vila. A tots ells, l’agraïment més sincer de tot l’equip de 
govern. Junts fem grans coses per Sant Celoni!

Aquest any hem continuat el procés de sacsejada, creant 
una comissió de seguiment que anés desplegant tot allò 
que ens hem anat dient de com ens imaginem la Festa 
Major. Ens hem esforçat per intentar arribar a més públics, 
amb una especial atenció als joves. Amb la nova comissió 
jove podreu gaudir una excel·lent programació de concerts 
a l’espai de barraques, viure una holi festival o fer la nova 
gimcana jove. Us animo a participar-hi!

Això no és possible sense tots els voluntaris i voluntàries que 
amb compromís i esperit de servei fan possible que tot l’en-
granatge funcioni. Sou imprescindibles! Però ens calen mans 
per arribar més lluny. Si vols col·laborar-hi segur que trobes 
un lloc a la festa. Al web de l’ajuntament t’hi podràs afegir.

Una novetat que ens fa molta il·lusió presentar-vos és el 
naixement de l’Orquestra Baix Montseny. Podreu conèixer la 
nova orquestra, en el gran espectacle que han preparat pel 
nostre pregó. Veniu divendres 2 a la plaça de la Vila i viviu-lo!

I un cop més demanar-vos una festa plena de civisme. Que 
realment sigui una festa de tots i de totes; no espatllem aquest 

preuat tresor! Que el respecte, la tolerància i el bon rotllo siguin 
un dels nostres màxims valors. I recordeu també que, sense 
salut, no hi ha festa! Vetllem tots per evitar excessos i hàbits 
poc saludables. Sinó pot ser que en Pocafarra, el nostre nou 
personatge de la festa, us faci alguna mala passada.

La Festa Major marca l’inici d’un nou curs. Un curs on 
veurem, per fi, el Teatre Ateneu en la seva plenitud. Molt 
aviat estrenarem programació amb la inauguració del nou 
espai. Hi esteu convidats! Un curs que políticament serà 
molt intens i on viurem reptes enormes per al nostre país. 
Que amb democràcia, tolerància i respecte en siguem tots 
protagonistes.

Gràcies per regalar-nos moments tan especials com la nostra 
Festa Major. Gràcies pel vostre compromís amb Sant Celoni. 
Som-hi!

Francesc Deulofeu i Fontanillas
Alcalde
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Dimecres

24 d’agost
Presentació de la Festa Major 
Vine a conèixer totes les novetats de la Festa Major
- 7 de la tarda
- can Ramis, Sala Bernat Martorell

Divendres 

26 d’agost 
Dóna Sang per a la festa
Més informació a la pàgina 21
- de 5 a 9 del vespre
- can Ramis

Organitza: Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental 

Dissabte 

27 d’agost
Dóna Sang per a la festa
Més informació a la pàgina 21
- de 10 a 2 del matí i de 5 a 9 del vespre
- can Ramis

Organitza: Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental 

Espectacle de circ vingut de França, 
100 Racines, Au pied du mur
- 7 de la tarda
- plaça de la Biblioteca

Primer Correfoc infantil i juvenil amb les Espurnes 
del Montseny
Recorregut: pl. del Bestiar, c. Santa Fe, c. Abat Oliba, 
pl. de l’Església, c. Major i plaça de la Vila
- 10 de la nit
- plaça del Bestiar

Diumenge 

28 d’agost
XXXVI Torneig Festa Major de Petanca
amb la participació de clubs de la comarca
- 9 del matí
- bar els Oms
Organitza: Club Petanca Sant Celoni

Splash Slide
El tobogan-lliscador doble súper llarg (75 metres)
Llisca, mulla’t, refresca’t i diverteix-te!
Podeu participar-hi petits i grans; a partir de 6 anys o 
de 120 cm d’alçada. Podeu anar vestits o amb banya-
dor, descalços o amb xancletes tancades. Cal portar 
tovallola
- d’11 del matí a 2 del migdia
- av. Catalunya

I pels més petits...
Inflable d’aigua
- d’11 del matí a 2 del migdia
- al pàrquing del pavelló d’Esports 11 de setembre

Encara farem salat, animació infantil
- 6 de la tarda
- plaça de la Vila

Dilluns

29 d’agost
Maquilla’t, taller de maquillatge
- 6 de la tarda
- plaça de la Vila
Organitza: Colla MontNegres
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Paradeta gegantera
Es vendran samarretes, vídeos, puzles, banderoles...

Oberta dilluns 29, dimarts 30 i dimecres 31 d’agost.
- de 6 a 8 de la tarda
- carrer Sant Pere, davant del local dels geganters
Organitza: Colla de Geganters de Sant Celoni

Cercavila de Festa Major i benvinguda del Pocafarra
Amb els gegants de Sant Celoni, els capgrossos, els 
gegants de les escoles, el drac de la Colla de Diables 
i els Timbalers
- 2/4 de 7 de la tarda
- pl. Rafael Ferrer (Sant Ponç) 
Recorregut de Sant Ponç a la plaça de la Vila on dona-
rem la benvinguda al Pocafarra amb els representants 
de les Colles dels MontSENYS i dels MontNEGRES. A 
partir d’aquest moment ja ens podem posar el moca-
dor de Festa Major.
I com a cloenda de l’acte, rock&folk amb el grup de 
música Les Cireretes.
- ¼ de 8 del vespre
- plaça de la Vila

Tastets musicals amb el grup Entremonts
Hi haurà servei de bar
- 2/4 de 8 del vespre
- plaça de la Biblioteca

Dimarts

30 d’agost
Joc de pistes pel centre del poble
Per a tota la família
Cal inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme o a 
www.santceloni.cat/formularis
- 6 de la tarda
- Oficina de turisme de Sant Celoni

Dissenya la teva xapa, taller de xapes
- de 6 de la tarda a les 8 del vespre

- plaça de la Vila
Organitza: Colla MontNegres

Taller infantil per a la canalla, la mainada i la quitxalla 
Som superherois! Una capa? Un antifaç? O millor un 
cinturó amb superpoders?
En aquest taller trobaràs el material necessari per 
convertir-te en el superheroi més ben guarnit del 
correxutxes!
- de 6 de la tarda a 9 del vespre
- plaça de la Vila
Organitza: Colla dels MontSENYS

Tastets musicals amb el grup Jey River and the 
Fishbones
Hi haurà servei de bar
- 2/4 de 8 del vespre
- plaça de la Biblioteca

Cursa ermites 
Marxa popular que passa prop de 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 21
- a les 8 del vespre
- plaça de la Vila

Dimecres 

31 d’agost
Passejada amb patins i patinets
Patins de rodes, patins de línia, patinets, monopatins, etc.
És obligatori portar proteccions de mans, colzes i 
genolls.
Recorregut: c. Torras i Bages, c. Ramis, c. Aneto, pg. 
Pertegàs, c. Roger de Flor, c. Bruc, c. Consolat de Mar, 
pl. Josep Alfaras, c. Sant Roc, c. Sant Llorenç, c. Sant 
Francesc, c. Santiago Rusiñol, c. Joaquim Sagnier, c. 
Santa Rosa, c. Sant Martí, c. Major i pl. de la Vila.
- 6 de la tarda
- sortida: plaça de la Vila
Organitza: Club Hoquei Línia Sant Celoni
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Construeix la teva disfressa de superheroi, taller de 
disfresses
- de 6 de la tarda a les 8 del vespre
- plaça de la Vila
Organitza: Colla MontNegres

Per la Festa Major posa l’estelada al balcó
Es repartiran 600 estelades
- 7 de la tarda
- plaça de la Vila
Organitza: JNC i Partit Demòcrata Català de Sant Celoni 

Engalanem la plaça Comte del Montseny
Vine a deixar ben verda la plaça més SENY del poble!
Tenim moltes idees i ens cal molta gent per deixar ben 
“xulo” el nostre territori!
Si portes sang SENY a les venes, comptem amb tu!
- 6 de la tarda a les 9 del vespre
- plaça Comte del Montseny
Organitza: Colla dels MontSENYS

Tastets musicals amb el grup Llum Pepa & the beats
Hi haurà servei de bar
- 2/4 de 8 del vespre
- plaça de la Biblioteca

Sopar a la fresca
Botifarra amb mongetes, beguda i postres
Venda de tiquets a partir de dilluns 29 d’agost, a la 
paradeta gegantera (c. St. Pere)
Preu tiquet: 6 €
- 9 del vespre
- carrer Sant Pere
Organitza: Colla de Geganters de Sant Celoni

Dijous

1 de setembre
Visita dels gegants i capgrossos 
a la Residència Sociosanitària Verge del Puig
- 4 de la tarda
- sortida: plaça de la Vila
Organitza: Colla de Geganters de Sant Celoni

Tastets musicals amb el grup Sambà de festa
Hi haurà servei de bar
- 2/4 de 8 del vespre
- plaça de la Biblioteca

Sopar de carmanyola SENYS
Carmanyola i manta! Tota la colla reunida per sopar 
plegada i encetar la festa! 
Però enguany amb la carmanyola ja fareu,  tindrem 
servei de barra amb un gran assortiment de begudes 
per a grans i petits. 

En tocar les 12 de la nit, tornarem a celebrar l’any 
SENY!
Recordeu que cadascú ha de portar de casa 12 tas-
tets de color verd.  Dolços, salats, agres o picants… A 
gust del consumidor!

Tindrem música amb a SANTI AL NATURAL i tot seguit,  
PD BURINAT
Més informació a la pàgina 14
- 9 del vespre
- plaça Comte del Montseny
Organitza: Colla dels MontSENYS

Sopar dels Montnegres Gran Botifarrada
Pa amb tomàquet i botifarra, porteu-vos la beguda.
Preu tiquet: 4 €
Venda de tiquets: paradeta dels Montnegres (el 
Formiguer) de 19 a 21 h. a la plaça de la Vila (dilluns, 
dimecres i divendres a partir del 17 d’agost). Hi ha 
tiquets per a celíacs.
Hi haurà concurs de postres. Us podreu inscriure 
gratuïtament en comprar els tiquets. 
Ballaruca, gresca i xerinola amb els Noustalgics i el 
PD Carxofa
- 9 del vespre
- carrer Sant Pere
Organitza: Colla dels MontNEGRES 
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Divendres

2 de setembre
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, els Timbalers i la colla infantil i juvenil, 
Espurnes del Montseny
- 2/4 de 6 de la tarda
- recinte municipal Alfons Montcanut

Open Door, espectacle de carrer
Pere Hosta ens obrirà la porta de la plaça de la Vila 
fins a la plaça de l’Església
- 2/4 de 7 de la tarda
- sortida: plaça de la Vila

Pregó de Festa Major 
Presentació de l’Orquestra Baix Montseny, amb 
l’espectacle Crescendo, combinant música, teatre i un 
gran mapping que es projectarà a Can Ramis  
- 2/4 d’11 de la nit
- plaça de la Vila

Tret de sortida del Corremonts, amb en Pocafarra
Esperem a tots els MontSENYS i els MontNEGRES!
- 3/4 d’11 de la nit
- plaça de la Vila

Correxarrups
Cercavila amb proves entre MontSENYS i 
MontNEGRES animada per en Pep Callau & Cia 
Més informació a la pàgina 21
Preu tiquet: 3€ 
- 11 de la nit
- sortida: plaça de la Vila 
Organitza: Comissió Correxarrups

DJ’s: DJ Toni Barba, PD Panda, LeeBeats, 
DJ Monarisa i Plastic Killerz
Warm up i presentació per djC 
Informació sobre els DJ’s a la pàgina 26
- d’11 de la nit a 4 de la matinada
- plaça Comte del Montseny, escenari petit

DJ Ramon + Grup Apache + música a barraques
Informació sobre els grups a la pàgina 25
- de 2/4 de 12 de la nit a 5 de la matinada
- plaça Comte del Montseny, escenari gran

Dissabte

3 de setembre
XXXII Torneig de l’Amistat memorial José Luís Sánchez
- a les 9 del matí
- pistes municipals de Petanca, c. Minuart, 6
Organitza: Club Petanca les Borrelles 

Matinades amb els grallers Entremonts
- a partir de les 9 del matí 
- carrers de la Vila

Mercat de l’intercanvi del joc, el llibre i la roba infantil
Per a nens i nenes fins a 12 anys
Teniu jocs, llibres i roba que voleu intercanviar? Doncs 
passeu el matí del dissabte amb nosaltres i tindreu la 
possibilitat d’intercanviar aquells jocs, llibres  i roba 
que ja no utilitzeu i que podeu intercanviar per altres 
que siguin del vostre interès.
- d’11 a 1 del migdia
- plaça de la Vila
Organitza: Comissió Correxutxes

Cal titella 
Un espai lúdic i de creació amb titelles 
Per a tota la família
- de 2/4 d’11 a 2/4 de 2 del migdia
- plaça de la Vila
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XXIII Trobada de Puntaires
- d’11 a 1 del migdia
- carrer Major
Organitza: Grup de Puntaires Montserrat Domènech

MontSENYS i MontNEGRES pel Món
Mostra fotogràfica. Veniu a penjar la vostra foto.
Més informació a la pàgina 22
- d’11 a 1 del migdia
- Can Ramis

Matí boig
Tota la informació a la pàgina 22 
- d’11 a 1 del migdia
- Sala Bernat Martorell

Organitza: Comissió Matí Boig

Classes d’iniciació al món del skate
Obert a tothom
- 11 del matí
- parc d’activitats del Pertegàs- Skatepark

The explorer Show, espectacle participatiu, amb trucs 
de màgia i cançons en anglès
a càrrec de Cambridge School
- 12 del migdia
- plaça de la Vila

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 
- 12 del migdia
- carrer Major de Dalt

Paella d’arròs
Plat d’arròs, coberts, tovalló, got, panet, aigua, vi i 
postres.       
Servida per la Colla de Geganters de Sant Celoni 
Preu tiquet: 6€
Els tiquets es vendran a la Paradeta i, si en queden, 
també el mateix dia 3, d’11 a 1 del migdia, al parc. 
Com altres anys els tiquets aniran numerats. Si una grup 
vol seure junt, ha de comprar els tiquets consecutius. 
- 2 del migdia
- parc de la Rectoria Vella

Ball de tarda amb Toni Puigvert
- 3 de la tarda
- parc de la Rectoria Vella

Storytime, “There’s no place like space” petita obra 
de teatre en anglès
a càrrec de Kids&Us Sant Celoni
- a 2/4 de 6 de la tarda
- plaça de la Vila

Plantada de Gegants
Nens i nenes, animeu-vos i veniu a la plantada amb 
els vostres gegantons, capgrossos... Tots junts anirem 
a la cercavila i quan arribem a la plaça de la Vila farem 
una ballada final. Vosaltres sou els protagonistes! 
Per a més informació ens trobareu al c. Sant Pere els 
dies 29, 30 i 31 d’agost o podeu enviar un correu a 
geganters.santceloni@gmail.com
- a 2/4 de 6 de la tarda
- plaça Comte del Montseny
Organitza: Colla de Geganters de Sant Celoni

Competició del millor truc i millor ronda
a cada zona skatepark
- 6 de la tarda
- parc d’activitats del Pertegàs- Skatepark
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Concert de Festa Major amb l’orquestra Nova 
Blanes

- 6 de la tarda
- Teatre Ateneu, sala Gran

Festival Holi
Una festa i manifestació cultural molt divertida, d’ori-
gen hindú, amb bany de colors.
La pols Holi Dolly està feta de fècula de blat de moro i 
colorant 100% segur i no tòxic.
Durant la festa es realitzaran varis llançaments de 
color. La bosseta de color costa: 2€
- a les 6 de la tarda
- pàrquing del pavelló d’Esports 11 de setembre
Organitza: Comissió Jove

Cercavila de gegants
Recorregut: c. Major de dalt, pl. de la Creu, ctra Vella, 
c. Sant Pere, c. Sant Josep, c. Sant Martí, c. Major i 
plaça de la Vila.
- a 2/4 de 7 de la tarda
- sortida de plaça Comte del Montseny 
Organitza: Colla de Geganters de Sant Celoni

Inauguració de l’exposició 40 anys de recerca a 
l’entorn del medi. Martí Boada
- a les 7 del vespre
- Rectoria Vella

Ballada dels gegants 
- a les 8 del vespre
- plaça de la Vila
Organitza: Colla de Geganters de Sant Celoni 

Ball de Festa Major amb l’orquestra Nova Blanes
- 10 de la nit
- Teatre Ateneu, sala Gran

Correfoc amb la Colla de Diables de Sant Celoni
Recorregut: c. Major, pl. Josep Alfaras, c. Sant Roc, c. 
Sant Joan, pl. Bestiar, c. Santa Fe, c. Abat Oliba, pl. 

Església, c. Major, pl. de la Vila.
- 11 de la nit

- sortida: plaça del Bestiar
Organitza: Colla de Diables de Sant Celoni 

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 i comerços:
- protegiu els aparadors i tendals.
- no aparqueu als carrers per on passarà el correfoc.
- no tireu aigua als participants.

Música amb Conjunt del TMB, Les Cireretes, La 
Bestia Band, Trifusion i un grup sorpresa
Informació sobre els grups a la pàgina 26
- de 11 de la nit i fins les 5 de la matinada
- plaça Comte del Montseny, escenari petit

Concerts amb Animal + Aspencat + DJ Marvin + 
música a barraques
Informació sobre els grups a la pàgina 25
- de 2/4 de 12 de la nit a 6 de la matinada
- plaça Comte del Montseny, escenari gran

Diumenge

4 de setembre
Esmorzar fi de festa
Entrepà petit i refresc o beguda calenta i pasta
Preu: 1,5€
- 6 del matí
- Cafeteria Granier
Organitza: Comissió Jove i Pans Granier

Inflables per a totes les edats
- d’11 a 1 del migdia
- carrer Esteve Cardelús (darrere la Biblioteca)

Sardanes amb la Cobla Rossinyolets
Dins la ballada hi haurà la sardana puntuable pel 
corremonts
- 2/4 de 12 del migdia
- plaça de la Vila



FESTAMAJORSant Celoni2016 FESTAMAJORSant Celoni2016

11

FESTAMAJORSant Celoni2016
Vermut popular i concert, a càrrec dels grallers 
Entremonts
Vine, porta i comparteix el teu vermut!
- 1 del migdia
- plaça de la Vila

Gimcana Jove 
Si tens entre 16 i 25 anys i vols compartir una aventura 
amb els amics, això t’interessa! Forma un grup de 5 o 
6 participants i vine a superar les proves de la Gimca-
na Jove (pilotes gegants, inflables, figures humanes, 
les clàssiques proves de l’humor amarillo, etc.)   
- 5 de la tarda
- Rectoria Vella
Més informació a la pàgina 13  
Organitza: Comissió Jove i Aventura i lleure El Tercer Element

Correxutxes de MontSENYS i MontNEGRES
Més informació a la pàgina 23  
- 5 de la tarda
- Biblioteca l’Escorxador
preu: 2 €

Organitza: Comissió Correxutxes

Coloraines band 
Animació infantil per a tota la família
- 2/4 de 6 de la tarda
- pàrquing del pavelló d’Esports 11 de setembre
Organitza: Comissió Correxutxes

Ballada de bastons 
a càrrec de la Colla Bastonera Quico Sabaté
- 2/4 de 7 de la tarda
- plaça de la Biblioteca
Organitza: Colla Bastonera Quico Sabaté

Ballada i taller de danses del món amb Passaltpas i 
música en directe a càrrec del grup ZING
- 7 de la tarda
- plaça de la Biblioteca
Organitza: Passaltpas

Trobada Capgrossos
- 2/4 de 8 del vespre
- pàrquing del pavelló d’Esports 11 de setembre
Recorregut: av. Catalunya, ctra. Campins, pl. Comte 
del Montseny (lateral Avets) c. Major i pl. de la Vila
Organitza: Associació de Bocs i Cabres de Sant Celoni

Sopar popular
Pa amb tomàquet, carn a la brasa, mongetes, allioli, 
postres, vi i aigua.
Sopar preparat i servit per la Colla de Geganters de 
Sant Celoni
preu: 8 € 
- 9 del vespre
- plaça de la Vila
Si voleu tiquets haureu de passar o telefonar a l’Àrea 
de Cultura del 22 al 26 d’agost pels matins de 9 a 14h, 
dient el número de tiquets que necessiteu (recordeu 
que només podeu encarregar 10 tiquets per persona). 
Se us donarà un número correlatiu així que us aneu 
apuntant, que entrarà a sorteig. Aquest sorteig es farà 
el dilluns dia 29 d’agost a les 12 del migdia a la Sala 
Bernat Martorell de Can Ramis. A les 5 de la tarda a 
Can Ramis es començaran a vendre els tiquets pel 
número guanyador i correlativament.

Havaneres en Femení, amb Neus Mar Quartet 
Ritmes habituals de cant de taverna que van des de 
l’havanera al bolero passant per valsets.
- 2/4 d’11 de la nit 
- plaça de la Vila

Cremat de Rom
- 11 de la nit
- plaça de la Vila
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DJ’s: Sergio Neira, DJ Subi, DJ Hypen, DJ Kaktus 
i Kevin Granados
Warm up i present ació per djC 
Informació sobre els DJ’s a la pàgina 26
- de les 11 de la nit i fins les 4 de la matinada
- plaça Comte del Montseny, escenari petit

Concerts amb Dr. Prats + La Banda Biruji + música 
a barraques
Informació sobre els grups a la pàgina 25
- de 2/4 de 12 de la nit i fins les 5 de la matinada
- plaça Comte del Montseny, escenari gran

Dilluns

5 de setembre
Desperta’t amb una sessió d’Hata Ioga
Guiada per Laia Collell
Per acabar la festa major amb energia i vitalitat
Sessió oberta a tothom només cal portar una esterilla i 
un coixí per asseure’s (no es recomenable fer un gran 
esmorzar just abans de la sessió)
-10 matí
- parc de la Rectoria Vella

Bicicletes al carrer 
Hi haurà 2 recorreguts, per a menors de 6 anys acom-
panyats i per als més grans.
Tothom que hi participi ha de portar casc.
Més informació a la pàgina 23
- 11 del matí
- sortida i arribada: carrer Esteve Cardelús (darrere la 
Biblioteca)

Festa de l’escuma 
amb l’espectacle La Festa dels Més Tumàcats
- 12 del migdia
- plaça de la Biblioteca

Rucada infantil, passejada infantil amb rucs 
- 4 de la tarda
- passeig 11 de Setembre 
(costat del pavelló municipal d’Esports)
Col·labora: Comissió de Sant Antoni Abat 

Rucada de MontSENYS i MontNEGRES 
Cursa damunt de rucs. 
Més informació a la pàgina 23
- 6 de la tarda
- passeig 11 de Setembre (costat del pavelló municipal 
d’Esports)
Col·labora: Comissió de Sant Antoni Abat 

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

Estirada de corda de MontSENYS i MontNEGRES 
hi haurà 4 categories: infantil de 6 a 10 anys, juvenil 
d’11 a 15 anys, dones de més de 16 anys i homes de 
més de 16 anys.
Més informació a la pàgina 23
- 7 de la tarda
- c. Esteve Cardelús (darrere la Biblioteca)

  

Fi de Festa Major amb l’orquestra METROPOL i 
Veredicte del Corremonts 
- 8 del vespre
- plaça de la Vila
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CONCURS ENGALANEM CASES, CARRERS I APARADORS
Si has engalanat el teu balcó, finestra, carrer, aparador,etc. porta una foto del 29 d’agost al 2 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: 
Casa més ben engalanada dels MontSENYS
Casa més ben engalanada dels MontNEGRES
Millor APARADOR engalanat de Festa Major 
Carrer més ben engalanat, ja sigui MontSENYS, MontNEGRES o mixte, en aquest apartat hi haurà 
3 premis

GIMCANA JOVE
Diumenge, 4 de setembre, a partir de les 5 de la tarda. Sortida del parc de la Rectoria Vella
L’activitat consistirà en un recorregut pels carrers, places i altres indrets de Sant Celoni durant el 
qual els participants hauran de superar un seguit de proves tant capritxoses com divertides. 
Des de competir dins de pilotes gegants inflables o fer-se selfies puntuables a submergir-se dins de 
contenidors d’aigua, preparar una coreografia que deixi amb la boca oberta als altres grups. Us hi 
atreviu?
Places limitades, màxim 20 grups participants 
S’hi participa per grups d’entre 5 i 6 persones, de 16 a 21 anys. Cal que us inscriviu a www.santcelo-
ni.cat/formularis, del 21 al 31 d’agost. Places limitades, màxim 20 grups participants. Caldrà nominar 
un cap de colla per a cada grup. 

FESTA MAJOR 2.0
Informa’t de tot el que passa a la Festa Major a través del web municipal www.santceloni.cat, del 
Facebook www.facebook.com/ajsantceloni i del Twitter @ajsantceloni  Gaudeix de les millors imatges 
de la Festa Major al web i també a l’Instagram @ajsantceloni. 
Sigues cronista de la Festa Major a través del Twitter amb l’etiqueta #FMsantceloni.
I també pots seguir l’agenda d’actes a través del teu mòbil amb la nova APP de l’ajuntament. Desca-
rrega-te-la! 

VERMUTEJA AMB NOSALTRES AQUESTES FESTES!
Més de moda que mai i a uns preus irresistibles. Vermuteja amb nosaltres i trobaràs el millor am-
bient, boníssimes tapes, un servei de primera i el millor preu.
Surt a fer el vermut i celebra amb nosaltres la Festa Major de Sant Celoni!
TAPA + VERMUT o refresc = 3€
Aprofita!

Participants:
Bar 3JJJ, Burguer Montseny, Dori Dori, El Rovel de l’ou, Granier, La Banketa, La Creueta, La Nova 
Xurreria, Side Bar, Tapintxo, La Llesca
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Taller infantil per a la canalla, la mainada i la quitxalla.
Som superherois!
Una capa? Un antifaç? O millor un cinturó amb superpoders?
En aquest taller trobaràs el material necessari per convertir-te en el superhe-
roi més ben guarnit del correxutxes!

Dimarts 30 d’agost, de 6 de la tarda a 9 del vespre, a la plaça de la Vila

Engalanem la plaça Comte del Montseny.
Vine a deixar ben verda la plaça més SENY del poble!
Tenim moltes idees i ens cal molta gent per deixar ben “xulo” el nostre 
territori!
Si portes sang SENY a les venes, comptem amb tu!

Dimecres 31 d’agost, de 6 de la tarda a 9 del vespre, a la plaça Comte del 
Montseny

Sopar de carmanyola SENYS.
Carmanyola i manta! Tota la colla reunida per sopar plegada i encetar la 
festa! 
Però enguany amb la carmanyola ja fareu, tindrem servei de barra amb un 
gran assortiment de begudes per a grans i petits. Vine a buscar les teves!

En tocar les 12 de la nit, tornarem a celebrar l’any SENY!
Recordeu que cadascú ha de portar de casa 12 tastets de color verd. 
Dolços, salats, agres o picants… A gust del consumidor!

Per animar la Vetllada i que ningú s’adormi tindrem amb nosaltres, en rigorós 
directe, a SANTI AL NATURAL, que ens farà ballar les seves versions fins 
a deixar-nos exhausts. Tot seguit, PD BURINAT agafarà el relleu punxant la 
seva música per als més “marxosos”.

I si plou… Que res ens aigualeixi la festa! Us esperem a tots a la pista cober-
ta del camp municipal d’esports! ;)

Dijous, 1 de setembre, 9 del vespre, a la plaça Comte del Montseny

Colla MontSENYS a les Xarxes Socials:
INSTAGRAM  @CollaMontsenys - http://instagram.com/collamontsenys 
TWITTER  @CollaMontsenys - https://twitter.com/CollaMontsenys 
FACEBOOK  https://www.facebook.com/groups/142157402469630

Compartiu la Festa Major amb nosaltres etiquetant-nos al vostres tuits, 
estats de facebook i fotos d’instagram. Fes servir també el hashtag #Colla-
Montsenys
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LAPARADETA 
La Paradeta és el punt d’informació on podeu tro-
bar els programes i comprar els materials i tiquets 
de la Festa Major.

Mocadors de MontSENYS o MontNEGRES 3 € Davantal de MontSENYS 
o MontNEGRES 2 €

Barret de MontSENYS o 
MontNEGRES 3 €

Bossa/motxilla de MontSENYS o 
MontNEGRES 3 €

Tiquets:
 Correxarrups  ........................... 3 €
 Correxutxes .............................. 2 €
 Sopar popular .......................... 8 €
 Arrossada ................................. 6 €

Can Ramis, plaça de la Vila

Dilluns, 29 d’agost, de 5 a 6 de la tarda: 
venda de tiquets pel sopar.

De dilluns 29 d’agost a divendres 2 de 
setembre, de 2/4 de 6 a 2/4 de 9 del vespre.

El dissabte 3 i diumenge 4 de setembre, 
matí d’11 a 2/4 de 2 i tarda de 2/4 de 6 a 2/4 

de 9 del vespre
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CORREMONTS 
Proves puntuables dels MontSENYS i MontNEGRES

El Corremonts és la competició festiva entre MontSENYS 
i MontNEGRES.
PC = Puntuable Corremonts

Les proves puntuables són:     

1. Dóna sang per a la festa
2. Cursa ermites 
3. Correxarrups    
4. MontSENYS i MontNEGRES pel món 
5. Matí boig
6. Sardana
7. Correxutxes     
8. Bicicletes al carrer 
9. Rucada      
10. Estirada de corda     

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 per l’APP. És 
recomenable que MontSENYS i MontNEGRES portem 
sempre el mocador.

El dilluns, 5, al vespre, a la plaça de la Vila, s’emetrà el 
veredicte final del Corremonts. Guanyaran els MontSEN-
YS? Guanyaran els MontNEGRES? 

LES PROVES:

1- DÓNA SANG PER A LA FESTA
Divendres, 26 d’agost, de 5 de la tarda a 9 del vespre i 
dissabte, 27 d’agost, de 10 del matí a 2 del migdia i de 5 
de la tarda a 9 del vespre, a Can Ramis.

Pot donar sang qualsevol persona sana entre 18 i 65 
anys que pesi més de 50 kg.

PUNTUACIÓ: s’adjudicarà 0,5 punts als 100 primers 
donants de cada colla i 0,5 punts per cada 50 donants 
més.  Recordeu que només puntua qui ha pogut donar 
sang.
ATENCIÓ! Per tal d’animar a NOUS DONANTS a aquests 
se’ls donarà 2 enganxines en lloc d’una.
 
2- CURSA DE LES ERMITES   
Dimarts, 30 d’agost, a les 8 del vespre, amb sortida i 
arribada a la plaça de la Vila.
Marxa popular que passarà pel barri de 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 (Rec-
toria Vella). Hi haurà 3 llocs de control
Cal recollir els dorsals a la Paradeta. 

PUNTUACIÓ: hi ha 2 modalitats i 1 punt en joc. Moda-
litat partcipació: 0,5 punts per la participació de més 
MontSENYS o MontNEGRES amb diferència 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 
conjuntament. Aquests dorsals també comptabilitzen a la 
cursa popular.
A les dues modalitats si hi ha empat es donarà 0,5 punts 
per cada colla

3- CORREXARRUPS 
Divendres, 2 de setembre, a les 11 de la nit, a la 
plaça de la Vila, tothom a participar del Correxarrups 
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Proves entre els MontSENYS i els MontNEGRES anima-
des i dirigides per en Pep Callau & Cia Pepsicolen.
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 el tiquet heu de dir de quin tipus de 
xarrup fareu, us donaran una bosseta amb el material 
necessari per a les proves d’aquest any. Per poder 
participar, el dia del Correxarrups, heu de portar posat el 
mocador, verd o negre,  no deixar-vos la bosseta amb el 
material que us entregarem al pagar el tiquet.

PUNTUACIÓ: hi haurà 4 proves i 2 punts en joc; cada 
prova valdrà 0,5 punts. En cas d’empat 0,5 punts per a 
cada colla.

4- MONTSENYS  I MONTNEGRES PEL MÓN
Mostra fotogràfica
Dissabte, 3 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, agafeu la càmera 
fotogràfica i el mocador de Senys o Negres i ... a fer 
fotos!
És important que a la fotografia surti el mocador de 
Senys o Negres.
Les fotografies (fotocòpies làser o impressions 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 2 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. En cas d’empat 
0,5 punts per a cada colla.

5- EL MATÍ BOIG 
Dissabte, 3 de setembre, d’11 del matí a 2/4 de 2 del 
migdia, a la Sala Bernat Martorell.
El Matí Boig és una gimcana que farà passar una molt 
bona estona a grans i petits. Els participants s’hi han 
d’apuntar per grups i hauran anant a buscar els objectes 
que l’organització els hi demanarà en el mínim temps 
possible. 
Per poder participar al Matí Boig cal que us inscriviu a 
www.santceloni.cat/formularis, del 22 al 31 d’agost. Els 
grups poden ser entre 2 i 6 persones, com a mínim una 
ha de ser major d’edat. Hi ha places limitades. Ens heu 
de dir el nom del grup i per quina colla participeu, Senys, 
Negres o grup mix. Aquest any també caldrà nominar un 
cap de colla per a cada grup. 

PUNTUACIÓ: hi ha 2 punts en joc. Modalitat participació: 
1 punt, sumant quantes persones hi participen pels Mont-
SENYS i quantes pels MontNEGRES. Modalitat compe-
tició: 1 punt que es donarà al grup que faci més proves 
del matí boig (si el grup és MontSENY, es donarà el punt 
a la colla dels MontSENYS. Si el grup és MontNEGRE, es 
donarà el punt a la colla dels MontNEGRES. I si el grup 
guanyador és mixt, es donarà 0,5 punts a cada colla). 

6- SARDANA
Diumenge, 4 de setembre, a 2/4 de 12 del migdia a la 
plaça de la Vila.
Durant la ballada de sardanes hi haurà la sardana 
puntuable. Es farà una rotllana de Senys i una rotllana de 
Negres.

PUNTUACIÓ: es donarà 1 punt a la colla que faci la 
rotllana més gran amb diferència de 10. En cas d’empat 
0,5 punts per a cada colla.
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7- CORREXUTXES
Diumenge, 4 de setembre, a les 5 de la tarda, a la Pl. de 
la Biblioteca l’Escorxador i al pàrquing del Pavelló Muni-
cipal d’Esports 11 de setembre.
Poden participar nens i nenes a partir de 3 anys d’edat.

Aquest any en Pocafarra sembla que ens vol fer la 
guitza! Però senys i negres si us vestiu de superherois i 
superheroïnes segur que podrem amb ell!

Prova 1. A fer botifarres!
Els nens hauran d’inflar els globus i en 3 minuts posar-los 
en les bosses que cada equip té preparades. Guanya 
l’equip que més pes en grams hagi obtingut.

Prova 2. Petonets
Amb un pintallavis, els nens i nenes hauran de pintar 2 
tires de mural durant 3 minuts. Els negres es situaran 
al passeig Rectoria Vella i els senys en el passeig Lluís 
Muntané. Guanya la colla que faci més petons en el 
mural.

Prova 3. La canyeta
Al pàrquing del pavelló es col.locaran diferents recipients 
d’aigua. Per equips senys i negres hauran d’agafar al 
màxim d’aigua amb una canya  i ficar-la en uns bidons. 
Guanya qui més litres d’aigua hagi agafat.
Per poder participar, el dia del Correxutxes heu de portar 
posat el mocador, verd o negre i l’adhesiu enganxat en 
un lloc visible. 
Al final, quan tothom hagi realitzat totes les proves, 
s’entregarà la bossa de xutxes lliurant l’enganxina del 
Correxutxes.

PUNTUACIÓ: hi ha 3 proves i 1,5 punts en joc; cada 
prova valdrà 0,5 punts. En cas d’empat, 0,5 punt per a 
cada colla.

8- BICICLETES AL CARRER
Dilluns, 5 de setembre, a les 11 del matí, al c. Esteve 
Cardelús (darrere la Biblioteca)
Hi haurà 2 recorreguts, per a menors de 6 anys acom-
panyats, i per als més grans. 
Per poder participar és imprescindible portar el casc.

PUNTUACIÓ: hi ha 1 en joc, que el guanyarà la colla 
que tingui més participants amb diferència de 10.

9- LA RUCADA
Dilluns, 5  de setembre, a les 6 de la tarda, al Cardelús.
És la cursa de rucs de la Festa Major. Per participar-hi, 
heu de formar equips de 2 persones, majors de 18 anys, 
que competiran pels MontSENYS o pels MontNEGRES. 
Les inscripcions les farem el mateix dia. 
Abans de la Rucada, a les 4 de la tarda, la mainada, 
acompanyats dels pares, podrà fer voltes damunt dels 
rucs. 

PUNTUACIÓ: 1,5 punts en joc; 0,5 punts per cada sèrie 
(3 sèries de 5 curses cadascuna). L’empat no és possi-
ble. En cas d’empat 0,5 punts per a cada colla.

10- L’ESTIRADA DE CORDA
Dilluns, 5 de setembre, a les 7 de la tarda, al c. Esteve 
Cardelús (darrere la Biblioteca)
Per participar és imprescindible portar guants i no us 
deixeu el mocador.

PUNTUACIÓ: 2 punts en joc, 0,5 per a cada categoria: 
infantil de 6 a 10 anys, juvenil d’11 a 15 anys, dones de 
més de 16 anys i homes de més de 16 anys. En cas 
d’empat en alguna de les categories es farà una nova 
estirada per desempatar.
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ESPAISFESTAMAJOR
ZONA FIRA
És l’espai on hi ha totes 
les atraccions: autos de 
xoc, cavallets, tómboles, 
parades de tir, etc.
Oberta de divendres 2, a 
les 5 de la tarda, a dilluns 
5 de setembre,  a les 11 
de la nit
Ubicada a la zona de la 
Forestal

ZONA BARRAQUES I 
CONCERTS - Plaça 
del Comte del 
Montseny 
És l’espai on hi ha els 2 escenaris de 
concerts i les barraques de les diferents 
entitats. Hi haurà 8 barraques: ASCA 
(Associació Sociocultural Accessible), 
Casal Independentista Quico Sabaté, 
Club Pati – Hoquei, Club Patinatge 
Artístic, Club Volei Sant Celoni, Colla de 
Diables de Sant Celoni i Dansa Espiritual 
del Ventre i La Clau que obri tots els 
panys que oferirà el servei de gots.
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Les nits de divendres, dissabte i diumenge hi haurà música 
a l’escenari gran de barraques, divendres i diumenge de 2/4 
d’11 de la nit a les 4 de la matinada i dissabte de 2/4 d’11 de 
la nit a les 5 de la matinada. En acabat, la festa continuarà a 
barraques durant una hora més.

DIVENDRES, 2 DE SETEMBRE 

• DJ RAMON. El DJ Ra-
mon punxa per les nostres 
terres des de l’any 1977. 
Aquesta Festa Major ens 
vindrà a fer una de les 
seves sessions remember 
amb la millor música dels 
anys 80’ i 90’, amb podrem 
ballar i gaudir de tots els 
hits d’avui i de sempre 

• GRUP APACHE. El grup 
APACHE neix a Jaén l’any 
1976 i des de llavors a vol-
tat per tot arreu versionant 
en directe el millor pop-
rock de tots els temps. 
Supertramp, Queen, Poli-
ce, Prince, AC-DC, Rolling 
Stones, Pink Floid... Canya 
i bona música en viu i en 
directe a la primera nit de 
Festa Major de setembre

DISSABTE, 3 DE SETEMBRE

• ANIMAL. Més enllà de les 
paraules hi trobaràs els gestos, 
la naturalitat i l’instint. El seu 
primer disc es titula “Més enllà 
de les paraules” i barreja sono-
ritats íntimes i contundents amb 

CARTELL MUSICAL 
aires de pop, folk americà, reggae, soul i mestissatge. Un so 
cosmopolita que et convida a ballar i unes lletres que parlen 
del que passa mentre fas altres plans 

• ASPENCAT. És un dels 
grup més important del 
País Valencià de l’actualitat. 
Una banda de 9 compo-
nents de llarga trajectòria 
musical que executen ska 
reggae ballable reformu-
lat amb electrònica molt 
potent. Després de ser 
portada de l’Enderrock i 
presentar el seu nou disc 
“Tot és ara” aquest 2016 
continua la gira que no ets perdre

•  DJ MARVIN. De Santa 
Maria de Palautordera, actual-
ment resident a la Sala Bikini 
de Barcelona i a Le Poupée de 
Sant Celoni, arriba a la Festa 
Major per oferir-nos una sessió 
amb tots els hits del moment. 
Una sessió plena de diversió 
i energia que et farà viure una 

estona irrepetible per tancar la nit del dissabte. Deixaràs que 
t’ho expliquin? 

DIUMENGE, 4 DE SETEMBRE 

• DOCTOR PRATS ofereix ska, 
balcànic, mestissatge i rock a 
parts iguals. 

• LA BANDA BIRUJI. Les 
millors versions d’aquells 
temes que a tothom han marcat 
tant. Una selecció de les millors 
cançons del panorama alternatiu 
i reivindicatiu de la música en 
català, així com internacional 
transformant-les al reggae, ska, 
punk, rumba per oferir-les amb 
la màxima festivitat. 

>> A L’ESCENARI GRAN 
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Les nits de divendres i diumenge joves DJ’s pujaran a 
l’escenari a punxar la seva música. La nit de dissabte, serà 
el torn dels grups seleccionats a la 7a Fira de Música de Ca-
rrer, Sound Celoni 2016, que ens mostraran la seva música. 
Hi haurà servei de bar.

Els joves Dj’s que punxaran DIVENDRES a l’escenari 
petit són:
• DJ Toni Barba, alternatiu
• PD Panda, acció tropical
• LeeBeats, rock, rap, DnB, reaggee, dancehall alternatiu
• DJ Monarisa, breakbeat
• Plastic Killerz, acid techno, hardtechno
Warm up i presentació a càrrec de djC 

Els grups que tocaran DISSABTE a l’escenari petit són:
• Conjunt del TMB, el conjunt del Taller de Músics de Bre-
da, que ens faran versions variades dels anys 60, 70, 80’s
• Les Cireretes, rock & folk. Fills de famílies celonines i 
tradicionals, arrelades al poble de Sant Celoni, units formen 

la mateixa sensació que produeixen uns canelons de l’àvia 
entrant per la boca, una sensació apostoflant. Formats l’any 
2016, esperen ser el grup revelació del 2020
• La Bestia Band, versions de rock dels anys 60 fins a 
l’actualitat, cançons populars de Blues, Hard Rock & Metal i 
algun tema propi d’aquest grup de Sant Celoni
• Trifusion, música fusió instrumental de Mataró
• I un cinquè grup sorpresa

Els joves Dj’s que punxaran DIUMENGE a l’escenari petit 
són:
• Sergi Neira, tots els estils. 
• DJ Subi, dubstep, electro house.
• DJ Hypen, electro house, deep house, hardstyle, trap
• DJ Kaktus, dubstep, electro house
• Kevin Granados, dance, moombahton, melbourne boun-
ce, progressive house, electro latino
Warm up i presentació a càrrec de djC

>> A L’ESCENARI PETIT 

>> EXPOSICIONS

CAN RAMIS
Concurs de cartells Festa Major 2016
Treballs presentats a la 26a edició
Del 2 al 18 de setembre

Horari:   
· Dissabte 3, d’11 a 2/4 de 2 del migdia, tarda de 6 a 2/4 de 9 del 
vespre; 
· Diumenge 4, d’11 a 2/4 de 2 del migdia, tarda tancat; 
dilluns 5, de 11 a 2/4 de 2 del migdia i tarda de 6 a 8 del vespre; 
·  Els dissabtes, 10 i 17 de 6 a 8 del vespre; i diumenges, 11 i 18, 
de 12 a 2/4 de 2 del migdia i tarda de 6 a 8 del vespre.

RECTORIA VELLA
40 anys de recerca a l’entorn del medi. Martí 
Boada
Del 3 de setembre al 30 d’octubre
Inauguració: dissabte 3 de setembre a les 7 del 
vespre

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 
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Dimecres, 7 de setembre
Missa de campanya. Abans res del Rosari a l’ermita

- 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

- 8 del vespre
- Església parroquial

Dissabte, 10 de setembre
Independència per un país millor

Acte amb motiu de la Diada: debat sobre el procés d’independència
Amb Mireia Boya (CUP-CC) i Antonio Baños (ANC)

- 6 de la tarda
- plaça de l’Església 

Organitza: La Clau i CUP de Sant Celoni i la Batllòria

Diumenge, 11 de Setembre

Organitza: Assemblea Territorial de Sant Celoni (ANC) i Òmnium Cultural del Baix Montseny amb 
la col·laboració d’altres entitats del municipi  
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DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
Ofrena floral
- 10 del matí
- Monument  11 de setembre

Seguidament,

Cercavila d’entitats de cultura popular fins 
la plaça de la Vila
Acte 11 de setembre
Amb actuacions de diverses entitats
Lectura del manifest 
Cant dels segadors

Sardanes amb la cobla Foment del Montgrí
- plaça de la Vila

Estem #apunt
Sortida amb autocar a la concentració a 
Barcelona de l’11 de Setembre.
- Tiquet 8 €. A la Llibreria Alguer7 o la 
Sabateria Infantil Monrabà.
- Sortida de l’aparcament del pavelló
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Divendres, 16 de setembre
Cinema en VO a l’Altrium

Un cop acabat l’estiu, iniciem de nou la programació VO i ho fem amb “GHADI” de Karma 
Films

- 2/4 de 9 del vespre
- Sales OCINE 

- Preu: 4,5 €

Dissabte, 17 de setembre
Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya

A càrrec del grup Falebase Rodhi Folk Dance and Musician Nepal, de Kathmandú, Nepal
- 2/4 de 6 de la tarda

- Teatre Ateneu, Sala Gran

Jornades europees del patrimoni a Catalunya 2016
Passejades guiades per Sant Celoni

PERTEGÀS I LA FORÇA. UN PASSEIG PEL SANT CELONI MEDIEVAL
Recorregut que surt de Sant Martí de Pertegàs i la Rectoria Vella, 

per acabar a la muralla o Força medieval 
- 6 de la tarda

- parc de la Rectoria Vella

Diumenge, 18 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
- pàrquing del pavelló municipal d’Esports 11 de Setembre

Organitza: Club Ciclista Sant Celoni i Associació Veïns Residencial Esports
   

Poesia als Parcs. Lletres i paisatges 2016
Parc del Montnegre i el Corredor

- 12 del migdia
- Font del Pradelló. Olzinelles

En cas de pluja l’acte es farà a la Rectoria Vella 

Jornades europees del patrimoni a Catalunya 2016
Passejades guiades per Sant Celoni

L’ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT MARTÍ I L’ESPLENDOR DEL BARROC
S’inicia davant la façana esgrafiada de l’església (1762), segueix per l’interior del temple i 

acaba amb la pujada al campanar 
- 6 de la tarda

- plaça de l’Església
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Ha organitzat les activitats d’aquest programa: 

Portada: Carme Freire Ariño
(guanyadora del 26è concurs del cartell i de la portada 

del programa de la Festa Major)

Edita: Ajuntament de Sant Celoni
Producció Editorial: Edicions MIC

 
Dipòsit Legal: B 17778-2016

Amb la col·laboració de:

AEG Erol
ANC, Assemblea Nacional Catalana

Asca, Associació Sociocultural Accessible
Assemblea Local Creu Roja

Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental
Associació de Gent Gran de l’Esplai

Associació Neurològica Amics Baix Montseny
Associació de Veïns Residencial Esports

Autocars Barba
Cambridge School

Casal Independentista Quico Sabaté
Centre de dia Indaleci Losilla

Club Ciclista Sant Celoni
Club Hoquei Línia Sant Celoni
Club Patí Sant Celoni, Hoquei

Club Patinatge Artístic
Club Petanca les Borrelles
Club Petanca Sant Celoni

Club Vòlei 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 de Correxarrups
Comissió de Correxutxes

Comissió de Sant Antoni Abat
Comissió Jove
Coral Briançó

CUP de Sant Celoni i la Batllòria
Dansa Espiritual del Ventre

Diputació de Barcelona
Els Cantaires

Espurnes del Montseny
Grup de Puntaires Montserrat Domènech

Joventut Nacionalista de Catalunya 
Kids&Us Sant Celoni

La Clau que obri tots els panys
Oficina de Català de Sant Celoni

Òmnium Cultural
Partit Demòcrata Català

Parròquia de Sant Martí de Sant Celoni
Passaltpas Danses del Món









Pascual & Cortina
Advocats Associats

Ctra. Vella, 105
08470 Sant Celoni

Tel./Fax: 93 848 67 15

María Pascual Atencia
Mª Teresa Cortina Cabrera

Marroquineria 
Ninou

C/ Major, 140
08470 Sant Celoni
Tel. 93 867 10 48

US DESITGEM  
UNA BONA FESTA MAJOR

Cristalleria
Morató, S.A.

Ctra. C-35 · Km. 56,333
Sant Celoni

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

morato@vidreialumni.net
www.moratovidreialumini.com

Floristería 
Girasol

Avinguda de la Pau, 28
08470 Sant Celoni
Tel. 93 867 56 84
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Arco
Impremta • Retolació

Tel. 93 867 46 37
Sant Celoni • Cardedeu
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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

Perruqueria 
Anna Mary

Pl. Mercè Rodoreda, 5
Sant Celoni

Tel. 93 867 15 01
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Nou Look

MIREM PEL MEDI AMBIENT

C. Major, 29 • Sant Celoni
Perruqueria  672 256 767

Barberia  630 694 189
noulook.santceloni@gmail.com

Bilbeny

Impremta • Papereria
Disfresses • Regals

Major, 149 · 08470 Sant Celoni
Tel. 93 867 00 71
Fax: 93 867 53 44

bilbenyimpaper@gmail.com
facebook: can bilbeny

Tretze Vents
Papereria • Joguines

Plaça de la Vila, 28 
Sant Celoni

Tel. 93 867 47 06
www.tretzevents.com
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Marín
Grup Immobiliari

C. Sant Martí, 23  • Sant Celoni
Tel. 93 867 39 29 

info@grupmarin.com
www.grupmarin.com
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Classic Cafè

Cuina oberta tot el dia
Tapes • Plats combinats

Pgte. Sant Ramon, 4
Sant Celoni

Tel. 93 867 61 81

Mora-Vigas
Cotilleria • Llenceria• Bany

125 anys · DESDE 1980

Carrer Anselm Clavé, 11
Sant Josep, 86

08470 Sant Celoni
Tel. 93 867 31 18

Ferreteria 
Gurri

C. Major, 120  • Sant Celoni
Tel. 938 670 722

info@ferreteriagurri.com
www.ferreteriagurri.com
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Farmàcia
Núria Mas

9:00 a 13:30 de Dilluns a Dissabte
16:30 a 20:30 de Dilluns a Divendres

Carretera Vella 172-174
Sant Celoni

Tel. 93 848 40 76

Bona
Festa
Major!
















