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Benvolguts celonins i celonines,

Ja estem a punt d’obrir de nou el bagul que amaga un dels nostres petits 
tresors: la Festa Major. Un tresor divers, ple de dinamisme i activitat, 
però sobretot ple de compromís, il·lusió, servei, convivència, civisme i 

alegria. Un tresor que ha de ser signe dels valors que tenim com a vila i que 
volem convidar a que tothom se’l senti seu.

Una Festa Major que s’ha anat coent artesanalment i amb molt de temps 
amb la complicitat de moltíssimes mans que l’han fet possible. Hi ha un bon 
polsim del procés de sacsejada iniciat fa un parell d’anys, de les opinions i 
comentaris de la festa del 2016, del treball compartit amb entitats, les co-
missions de treball, les colles, els treballadors municipals... Gràcies, moltes 
gràcies a tots els que us estimeu la festa i la feu realitat.

Aquest any ens esperen 10 dies plens d’activitats i propostes que començaran el dia 1 de setembre amb el pregó de 
la Colla del Ferro del Ball de Gitanes, a qui felicitem per mantenir més viva que mai aquesta tradició que ja passa 
dels 250 anys, i que acabaran el dia 10 a l’espai Barraques una bona vigília del que serà la celebració d’una Diada 
Nacional més transcendental que mai i a la que tots ens hem de sentir cridats a participar-hi.

Aquest any continuem amb l’esforç de portar la festa una mica més a tot arreu. L’espai Barraques el trobarem a la 
zona del pavelló 11 de Setembre, la plaça de la Vila continuarà sent punt de trobada de moltes activitats, però també 
anirem al carrer Girona a estirar la corda, a la plaça Cardenal Cisneros a fer la nova prova dels traginers, a ballar 
amb els colors del Holi a Sant Ponç, a l’Eduard Domènech a baixar pel tobogan d’aigua o ens mourem per diversos 
racons de la vila amb les marxes, cercaviles, passejades... que ens esperen. 

De nou el festiu local serà el dia 8, el dia de la patrona, la Mare de Déu del Puig. Això ens obliga i motiva a tornar a re-
moure les activitats de la festa i a reinventar-nos: el matí boig, la rucada i el sopar popular, que compleix 30 anys, serà 
divendres 8; l’arrossada dissabte 9; el correxutxes diumenge 10... entre les moltes activitats que farciran el programa. El 
correxarrups saltarà al divendres 1 amb una versió més nocturna, més jove i més divertida. A més la cursa de les ermi-
tes es transforma en una doble proposta: una passejada més tradicional per les nostres ermites i una marxa pels més 
esportistes de 10 km. A tot això hi sumem una proposta dels joves de Futboig,  els tallers i activitats que ens proposen 
les colles de Negres i Senys i més novetats que trobareu a l’interior d’aquest programa. Ah! I seguiu en Pocafarra, que 
malgrat el seu nom i el seu peculiar caràcter ens té preparats alguns reptes que ens ho faran passar molt bé. 

Gaudim tots de la festa. I fem-ho de manera saludable i amb civisme, amb respecte per a tothom. Viviu-la i feu-la 
vostra.

Visca la nostra Festa Major!

Francesc Deulofeu i Fontanillas
Alcalde
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Divendres, 
1 de setembre 

DÓNA SANG PER A LA FESTA
- De 5 a 9 del vespre
- Can Ramis
Més informació a la pàgina XXX

 Puntuable Corremonts
Organitza: Associació de Donants de 
Sang del Vallès Oriental 

BERENAR I ANIMACIÓ 
a l’Associació Neurològica 
Baix Montseny amb la Colla de 
Geganters, la Colla de Timbalers 
i Diables de Sant Celoni La 
Pell del Dimoni, els Timbalers 
i la colla infantil Espurnes del 
Montseny
- 2/4 de 6 de la tarda
-  Recinte municipal Alfons 

Montcanut

XERRADA-COL·LOQUI 
Dialoguem al voltant  
del referèndum
- 7 de la tarda
- La Clau
Més informació a les xarxes 
socials dels organitzadors
Organitza: La Clau, CUP i Assemblea 
de Joves de Sant Celoni 

PREGÓ DE FESTA MAJOR a 
càrrec de la Colla del Ferro 
del Ball de Gitanes per 
commemorar els 250 anys de 
Gitanes a Sant Celoni  
- 2/4 d’11 de la nit
- plaça de la Vila

 GLOP!
Organitza: La Colla del Ferro del Ball 
de Gitanes

CONCERT amb ROBA ESTESA
- 11 de la nit 
- Plaça de la Vila
Més informació: pàgina 26

 GLOP! 

CORREXARRUPS 
Cercavila animada per una 
xaranga amb proves entre 
MontSENYS i MontNEGRES 
de la mà de Pep Callau. Noves 
proves!  
- 1 de la matinada
- Sortida: plaça de la Vila 
Més informació: pàgina 17
Preu tiquet: 3€ 

 Puntuable Corremonts

FESTA FINAL DEL 
CORREXARRUPS 
amb el DJ Toni Barba 
-  De 3 de la nit a 5 de la 

matinada
- Pista esportiva de Sant Ponç
Més informació: pàgina 17

Dissabte, 2 de setembre

DÓNA SANG PER A LA FESTA
-  De 10 a 2 del migdia i de 5 a 9 

del vespre
- Can Ramis
Més informació: pàgina 18

 Puntuable Corremonts
Organitza: Associació de Donants  
de Sang del Vallès Oriental 

MONTSENYS I MONTNEGRES 
PEL MÓN 
Veniu a penjar la vostra foto! 
2 categories: la Clàssica i la 
Glamur (fotografia o selfie 
amb un VIP o famós)
- D’11 a 1 del migdia
- Can Ramis
Més informació: pàgina 17

 Puntuable Corremonts

TALLER DE DANSA DEL 
VENTRE impartit per Inés Díaz
- D’11 a 1 del migdia
- Jardins de la Rectoria Vella
Organitza: Associació Dansa Espiritual 
del Ventre 
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XERRADA 
Montseny, un aire no tan pur. El 
problema de l’ozó a càrrec de Xavier 
Querol (CSIC), Maria Garcia (EeA) i 
un membre de la Coordinadora  
- 12 del migdia 
-  Carrer Alguersuari (entre 

Santa Rosa i Ponent)
Organitza: Coordinadora per a la 
Salvaguarda del Montseny

TORNEIG DE PRESENTACIÓ 
DELS EQUIPS D’HOQUEI
- Tot el dia
- Pistes Poliesportives Municipals
Organitza: Club Patí Sant Celoni, 
secció Hoquei 

HATHA IOGA per a nens de 7  
a 13 anys amb Neus Gasulla
- De 5 a 6 de la tarda
- Jardins de la Rectoria Vella
Sessió gratuïta, només cal 
portar estora o màrfega
Organitza: Maisharbàà Dansa

FESTA COUNTRY PER  
A LA DONACIÓ DE SANG
- 6 tarda
- Plaça de la Vila
Organitza: Associació de Donants de 
Sang del Vallès Oriental

HATHA IOGA per a joves de 13  
a 18 anys amb Neus Gasulla
- de 6 a 7 de la tarda
- Jardins de la Rectoria Vella
Sessió gratuïta, només cal 
portar estora o màrfega
Organitza: Maisharbàà Dansa

ESPECTACLE DE CIRC  
Circant de la companyia Cuncurulla 
- 7 de la tarda 
- Plaça de la Biblioteca

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
- 9 del vespre
- Plaça del Bestiar
Organitza: Espurnes del Montseny

CONCERT amb 
MIQUEL DEL ROIG
- 11 de la nit 
- Plaça de la Biblioteca
Més informació: pàgina 26

FOOD TRUCKS 
Menjar diferent i a peu de carrer
-  De les 11 del matí a les 12  

de la nit 
-  Plaça de la Biblioteca i carrer 

Lluís Montané

Diumenge, 3  
de setembre

XXXVII 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 
Tobogan-lliscador doble súper 
llarg (75 m.) per a petits i grans 
a partir de 6 anys 
o de 120 cm d’alçada. Podeu 
anar vestits o amb banyador, 
descalços o amb xancletes 
tancades
Cal portar tovallola
- D’11 a 2 del migdia
- C. Eduard Domènech

 GLOP!

INFLABLES D’AIGUA 
per a infants de 3 a 6 anys
- D’11 a 2 del migdia
- C. Pitarra

HATHA IOGA 
per a adults amb Neus Gasulla
- D’11 a 12 del migdia
- Jardins de la Rectoria Vella
Sessió gratuïta, només cal 
portar estora o màrfega
Organitza: Maisharbàà Dansa
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ANIMACIÓ INFANTIL Festa a la 
plaça amb Jaume Andreu “Fefe”
- 6 de la tarda
- Plaça de la Biblioteca

FOOD TRUCKS 
Menjar diferent i a peu de carrer
-  De les 11 del matí a les 12  

de la nit 
-  Plaça de la Biblioteca i carrer 

Lluís Montané

Dilluns, 4 de setembre

MURAL DE FESTA MAJOR DELS 
MontNEGRES. En Jaume Turón 
i la Laura Dou ens han preparat 
un disseny ple de color. Vine a 
pintar!
- 6 de la tarda 
- Plaça de la Vila
Organitza: Colla dels MontNEGRES

PARADETA GEGANTERA 
amb samarretes, puzles, 
banderoles i les noves figures de 
goma d’en Martí i la Maria del 
Puig
- De 6 a 8 de la tarda
- Plaça de la Vila
Oberta dilluns 4, dimarts 5 i 
dimecres 6 de setembre
Organitza: Colla de Geganters 
de Sant Celoni

CERCAVILA DE FESTA MAJOR 
AMB EN POCAFARRA i els 
gegants de Sant Celoni, els 
capgrossos, els gegants de les 
escoles, el drac de la Colla de 
Diables i els Timbalers i els 
representants de les colles dels 
MontSENYS i dels MontNEGRES 
- 2/4 de 7 de la tarda
-  De la plaça Rafael Ferrer (Sant 

Ponç) a la plaça de la Vila

I com a cloenda de l’acte, 
CONCERT de versions amb 
NOUSTÀLGICS
- ¼ de 8 del vespre
- Plaça de la Vila
Més informació: pàgina 26

PER LA FESTA MAJOR POSA 
L’ESTELADA AL BALCÓ
Es repartiran 800 estelades
- 2/4 de 8 de la tarda
- Plaça de la Vila
Organitza: JNC i PDeCAT de Sant Celoni

Dimarts, 5 de setembre

JOC DE PISTES PEL CENTRE 
DEL POBLE
Per a tota la família
- 6 de la tarda
- Oficina de Turisme
Cal inscripció prèvia a: 
www.santceloni.cat/formularis,  
per telèfon al 93 867 01 71 
o presencialment a l’Oficina 
de Turisme  

OBRA DE TEATRE en anglès 
Under the sea amb Kids&Us 
Sant Celoni
- 6 de la tarda
- Plaça de la Vila
Organitza: Kids&Us Sant Celoni

PASSEJADA I MARXA  
PER LES ERMITES 
Caminada popular d’uns 4 km i 
Marxa de 10 km pels qui tenen 
ganes de córrer. Cal recollir els 
dorsals a la Paradeta.
-  2/4 de 8 del vespre,  

sortida Marxa
- 8 del vespre, sortida Passejada
- Plaça de la Vila
Més informació: pàgina 18

CINEMA A LA FRESCA, 
voldràs unes crispetes?
- 2/4 de 10 del vespre 
- Plaça de l’Església
Organitza: Colla dels MontNEGRES 
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Dimecres, 6 
de setembre

PASSEJADA AMB PATINS I 
PATINETS
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 Patí Sant Celoni, 
secció Hoquei

TALLER de preparació pel 
Correxutxes: dissenya el teu 
mantó o la teva armilla de 
gitanes
- 6 de la tarda 
- Plaça de la Vila
Organitza: Colla dels MontNEGRES

ENGALANEM 
LA PLAÇA COMTE 
DEL MONTSENY
- 6 de la tarda 
- Plaça Comte del Montseny
Organitza: Colla dels MontSENYS

PROVA DELS TRAGINERS 
Traginers infantils: passada  
de pinyes. 
Traginers adults: passada 
de llenya
- 7 tarda
- Plaça Cardenal Cisneros
Més informació: pàgina 18

 Puntuable Corremonts
 Glop!

  
SOPAR A LA FRESCA 
amb botifarra amb mongetes, 
pa amb tomàquet, beguda i 
postres. Cava i galetes per a 
tothom!
- 9 del vespre
- Carrer Sant Pere
Preu: 8 €
Venda de tiquets numerats 
a partir de dilluns dia 4 de 
setembre, a la paradeta 
gegantera a la plaça de la Vila
Organitza: Colla de Geganters 
de Sant Celoni 

Dijous, 7 de setembre

VISITA DELS GEGANTS 
a la Residència Sociosanitària 
Verge del Puig
- 4 de la tarda
Organitza: Colla de Geganters  
de Sant Celoni

FUTBOIG. Un gran espectacle 
on el públic també hi haurà de 
participar i decidir el vencedor.  
- 2/4 de 7 de la tarda
- Plaça de la Vila
Inscripcions i informació: 
pàgina 20

 Puntuable Corremonts
Organitza: Associació d’estudiants de 
l’Institut Baix Montseny

MISSA de campanya i baixada 
de la Mare de Déu fins a la 
Parròquia
- 7 de la tarda
-  A l’ermita del Turó de la Mare  

de Déu del Puig

SOPAR DE CARMANYOLA 
SENYS amb servei de barra  
i música amb Santi al natural  
i el DJ Burinat
- 9 del vespre
- Plaça Comte del Montseny
Organitza: Colla dels MontSENYS

  
En cas de pluja a la pista  
coberta

SOPAR DELS MontNEGRES 
Gran botifarrada i ball  
amb La tribut FM
- 2/4 de 10 del vespre
- Carrer Sant Pere
Preu tiquet: 4 € (pa amb 
tomàquet i botifarra)
Cal que us porteu la beguda. 
Concurs de postres. Hi ha 
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tiquets per a celíacs. Venda de 
tiquets al Formiguer, a partir  
del 7 d’agost 
Organitza: Colla dels MontNEGRES 

  
En cas de pluja al Pavelló 11 
de setembre

Divendres, 8 
de setembre
MATÍ BOIG
- 2/4 d’11 del matí
- Sala Bernat Martorell

 Puntuable Corremonts
Més informació: pàgina 18 
Organitza: Comissió Matí Boig

FESTA DE L’ESCUMA 
I ESPECTACLE 
amb Els Atrapasomnis
- 2/4 de 12 del migdia
- Plaça de la Biblioteca 

MISSA SOLEMNE  
en honor a la Patrona
- 2/4 de 12 del migdia
- Parròquia de Sant Martí

 
SARDANES amb la Cobla 
Foment del Montgrí
Dins la ballada, 
aproximadament a la una del 
migdia, hi haurà la sardana 
puntuable pel corremonts
- 2/4 d’1 del migdia
- Plaça de l’Església

 Puntuable Corremonts

CONCERT DE FESTA MAJOR 
amb L’ORQUESTRA METROPOL
- 2/4 de 6 de la tarda
- Espai Barraques
Més informació: pàgina 24 

RUCADA INFANTIL, passejada 
- 2/4 de 6 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 
- 7 de la tarda
-  Passeig 11 de Setembre (costat 

del pavelló municipal d’esports)
Més informació: pàgina 19

 Puntuable Corremonts
Col·labora: Comissió de Sant Antoni Abat 

ACTE EN DEFENSA DEL 
REFERÈNDUM I DEL SÍ  
A LA INDEPENDÈNCIA
- 7 de la tarda
- Plaça de l’Església
Organitza: la CUP 

30è SOPAR POPULAR de pa 
amb tomàquet, carn a la brasa, 
mongetes, allioli, postres, vi i 
aigua. Preparat i servit per la Colla 
de Geganters de Sant Celoni
- 9 del vespre. 
- Plaça de la Vila

Preu: 8 €. Per adquirir els 
tiquets: heu d’anar a la Paradeta 
30, 31 d’agost i 1 setembre i 
reservar el nombre de tiquets 
que necessiteu (màxim 10 
tiquets per persona). Se us 
donarà un número correlatiu 
que entrarà al sorteig que es 
farà el dilluns dia 4 de setembre 
a les 12 del migdia a la Sala 
Bernat Martorell de Can Ramis. 
El mateix dilluns a 2/4 de 6 
de la tarda a la Paradeta es 
començaran a vendre els tiquets 
pel número guanyador i de 
forma correlativa.

  
En cas de pluja pavelló

HAVANERES amb Peix Fregit 
- 2/4 d’11 de la nit 
- Plaça de la Vila

CREMAT DE ROM
- 11 de la nit
- Plaça de la Vila

MÚSICA AMB DJ’S 
- d’11 de la nit a 4 de la matinada
- Espai Barraques, escenari petit 
Més informació: pàgina 24

Orquestra Metropol + DJ 
Marvin + música a barraques
-  De 2/4 de 12 de la nit a 5 de la 

matinada
- Espai Barraques, escenari gran
Més informació: pàgina 24 
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Dissabte, 9 de setembre
MERCAT DE L’INTERCANVI 
DEL JOC, EL LLIBRE I LA ROBA 
INFANTIL
Per a nens i nenes fins a 12 anys
Intercanvieu jocs, llibres i roba 
que ja no utilitzeu per altres que 
siguin del vostre interès.
- D’11 a 1 del migdia
- Plaça de la Vila
Organitza: Comissió Correxutxes

JOCS TRADICIONALS  
PER A TOTA LA FAMÍLIA
-  De 2/4 d’11 a 2/4 de 2  

del migdia
- Plaça de la Vila

XXIV TROBADA DE PUNTAIRES
- D’11 a 1 del migdia
- Carrer Major
Organitza: Grup de Puntaires 
Montserrat Domènech

PINTEM UN MURAL 
AMB GRAFIT
Obert a tothom. Els menors de 14 
anys, acompanyats per un adult
- 11 matí. 
- Parc Rectoria Vella
Organitza: Joves de Sant Celoni

PRESENTACIÓ PROJECTE SLOT 
A FONDO 
- D’11 a 1 del migdia 
- Plaça de la Vila 
Organitza: Associació Slot a Fondo

CLASSES D’INICIACIÓ AL MÓN 
DEL SKATE
Obert a tothom. 
- 11 del matí
-  Parc d’activitats del Pertegàs- 

Skatepark

CONTE 
en anglès The lion hunt show 
amb l’exploradora Alice de 
Cambridge School
- 12 del migdia
- Plaça de la Vila
Organitza: Cambridge School

CANTADA ESPECIAL DE FESTA 
MAJOR DELS CANTAIRES 
amb cançons dels anys 60, 70, 80, 
del Dúo Dinámico, La Trinca,  
Els Sírex, Los Bravos, Fórmula V...
- 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 
- 2 del migdia
- Parc de la Rectoria Vella
Preu: 6 €
Els tiquets numerats es vendran 
a la Paradeta i, si en queden, 
també el mateix dia 9, d’11 a 1 
del migdia, al parc. Si un grup 
vol seure junt, ha de comprar 
els tiquets consecutius. 

  
En cas de pluja pavelló

BALL DE TARDA 
amb David Magem
- 3 de la tarda 
- Parc de la Rectoria Vella

FUTBOL SALA, triangular Cadet 
amb la participació de Futbol 
Sala Sant Celoni, Catgas Santa 
Coloma i FSC Malgrat
- 2/4 de 5 de la tarda 
- Pavelló Sot de les Granotes
Organitza: Club Futbol Sala Sant Celoni 

FESTIVAL HOLI 
Bany de colors fets de fècula 
de blat de moro i colorant 100% 
segur i no tòxic.
La bosseta de color costa: 2 €
- 5 de la tarda
-  Sant Ponç

PLANTADA DE GEGANTS 
Nens i nenes, veniu amb els 
vostres gegantons, capgrossos... 
després de la cercavila, ballada 
final a la plaça
- 6 de la tarda
- C. Major de Dalt
Organitza: Colla de Geganters  
de Sant Celoni

COMPETICIÓ DEL 
MILLOR TRUC I MILLOR 
RONDA 
a cada zona de l’skatepark
- 2/4 de 7 de la tarda
-  Parc d’activitats  

del Pertegàs- Skatepark
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BALLADA DE BASTONS amb la 
Colla Bastonera Quico Sabaté
- 2/4 de 7 de la tarda
- Plaça de la Biblioteca
Organitza: Colla Bastonera Quico Sabaté

CERCAVILA DE GEGANTS
Recorregut: c. Major de Dalt, 
pl. de la Creu, ctra. Vella, c. Sant 
Martí, c. Major i plaça de la Vila
- 7 de la tarda
- Sortida C. Major de Dalt 
Organitza: Colla de Geganters 
de Sant Celoni

BALLADA I TALLER DE DANSES 
DEL MÓN amb Passaltpas 
- 7 de la tarda
- Plaça de la Biblioteca
Organitza: Passaltpas

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ 
Pujada al Montseny. 1964-1989 
I MOSTRA DE COTXES 
CLÀSSICS 
Exposició sobre la cursa 
automobilística que es disputava 
al Montseny produïda pel Museu 
Etnològic del Montseny-La 
Gabella d’Arbúcies.
- 7 de la tarda
- Rectoria Vella

BALLADA DELS GEGANTS 
- 8 del vespre 
- Plaça de la Vila

 GLOP!
Organitza: Colla de Geganters  
de Sant Celoni 

FUTBOL SALA entre equip 
sènior del Futbol Sala Sant 
Celoni i el FSC Malgrat 
- 8 del vespre 
- Pavelló Sot de les Granotes
Organitza: Club Futbol Sala Sant Celoni 

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 

GRUPS DE MÚSICA EN 
DIRECTE, alguns d’ells 
seleccionats a la 8a Fira de 
Música de Carrer, Sound Celoni
- D’11 de la nit a 5 de la matinada
- Espai barraques, escenari petit
Més informació: pàgina 26

CONCERTS: 
DJ Ramon + The Locos 
+ DJ Sendo 
+ música a barraques
-  De 2/4 de 12 de la nit  

a 6 de la matinada
- Espai barraques, escenari gran
Més informació: pàgina 24

Diumenge, 10  
de setembre

BICICLETES AL CARRER amb 
2 recorreguts: per a menors de 6 
anys acompanyats i per als més 
grans. Imprescindible portar casc.
- 11 del matí
-  Sortida i arribada: carrer 

Esteve Cardelús (darrere la 
Biblioteca)

Més informació: pàgina 19

 Puntuable Corremonts

PAELLA & SONGS, maridatge 
entre la cuina i la cançó.
Espectacle,  paella tradicional, 
pa, aigua i refresc o vi
- 1 del migdia 
- La Jaima 
Preu: 9 €
Venta de tiquets a La Jaima
Organitza: ASCA

ESTIRADA DE CORDA de 
MontSENYS i MontNEGRES 
4 categories: infantil, juvenil, 
dones i homes. Cal portar 
sabates tancades i guants.
- 2/4 d’1 del migdia
- C. Girona (Illes Belles) 
Més informació: pàgina 19

 GLOP!

 Puntuable Corremonts 
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CORREXUTXES de MontSENYS i 
MontNEGRES
- 5 de la tarda
-  Passeig 11 de Setembre 

(costat del pavelló municipal 
d’Esports)

- Preu tiquet: 2 €
Més informació: pàgina 20 
Organitza: Comissió Correxutxes

 Puntuable Corremonts

CONCERT Pop per xics
- 6 de la tarda
- Espai barraques
Organitza: Comissió Correxutxes

CONCERT i seguidament BALL 
DE FESTA MAJOR a càrrec de 
l’orquestra Nova Blanes 
- 6 de la tarda
- Plaça de la Vila

 GLOP!

BALLADA DE SWING
- 7 de la tarda
- Plaça de l’Església
Organitza: SwinGàngsters  
del Montseny

ACTE POLÍTIC: PARLAMENTS, 
MÚSICA I CULTURA POPULAR 
Ells no volen que votis
- 7 de la tarda
- Plaça de la Biblioteca
Més informació: xarxes socials 
dels organitzadors
Organitza: La Clau, CUP i Assemblea  
de Joves de Sant Celoni 

FI DE FESTA MAJOR amb 
l’orquestra Nova Blanes i 
VEREDICTE DEL CORREMONTS 
- 9 del vespre
- Plaça de la Vila 

 GLOP! 

CONCERTS: 
TALCO + EBRI KNIGHT 
+ música a barraques
-  De 2/4 de 12 de la nit a 5  

de la matinada
- Espai barraques, escenari gran
Més informació: pàgina 25
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Participa al repte!
Aquest any marquem tendència! 
Tens ganes de fer un vídeo 
divertit? Amb la família, la colla 
o el veïns? Us proposem un nou 
REPTE ! Quants SENYS/NEGRES 
podeu posar dins de...?  
Feu bullir l’olla! Esprémer 
l’enginy ! llibertat a la 
imaginació! I tot i que ho veieu 
Negre amb Seny!
Trobareu un exemple al 
facebook d’en Pocafarra

Concurs “Engalanem 
cases, carrers i 
aparadors”
Si has engalanat el teu balcó, 
finestra, carrer, aparador... pots 
guanyar un premi! Porta una 
fotografia a  la Paradeta posant 
al marge el nom i el lloc fins 
dijous 7 de setembre.  
Hi haurà premis per a la:
•  Premi a la casa més ben 

engalanada dels MontSENYS
•  Premi a la casa més ben 

engalanada dels MontNEGRES
•  Premi al millor aparador 

engalanat de Festa Major
•  Premi als 3 carrers més ben 

engalanats, ja siguin MontSENYS, 
MontNEGRES o mixtes

App per participar 
al Pregó interactiu 
de gitanes
Aquest any se celebren 250 
anys del Ball de Gitanes a Sant 
Celoni. Per aquest motiu, la 
Colla del Ferro i tota la gent de 
Gitanes són els encarregats de 
preparar el pregó d’enguany. 
Com que la festa de Gitanes 
és molt participativa i mou 
molta gent, volen que el pregó 
tingui el mateix caire i el faran 
interactiu: els qui vinguin el 
dia 1 de setembre a la plaça de 
la Vila, s’han de descarregar 
una aplicació al mòbil, l’app 
NEARPOD, per ajudar-los a fer 
el pregó dels 250 anys de les 
Gitanes! Vinga, animeu-vos, ens 
esperen a tots! 

Toc de Festa Major
Un toc (canya, refresc, got de vi 
o similar) + aperitiu o esmorzar 
a 3 €. 

Aquest toc se servirà de l’1 
al 7 de setembre a diferents 
establiments del municipi, en 
horari de matí (de 12 a 14 h) i 
de tarda (de 19 a 21 h). Recull 

el teu carnet, Seny o Negre, 
al primer establiment que 
vagis, omple’l amb quatre tocs 
i porta’l amb les teves dades 
a Can Ramis. Participaràs 
en el sorteig d’una entrada a 
la programació de tardor de 
l’Ateneu, 1 pels MontSENYS i 1 
pels MontNEGRES.

Participants: Antiga casa 
Anfruns, Antull, Bar 3 JJJ, Bar 
Eudald, Blanc, Bar La Pau, 
Doner Kebab, Dori Dori, El Racó 
del Barri, Forn Ferrer, I’m sorry 
Loli, La Creperia, La Jaima, 
Leal, Sant Celler Celoni.

Glop!  
Glop de Festa Major 
6 establiments oferiran una 
canya o refresc a 1 € coincidint 
amb algunes activitats:  
•  Traginers i Splash Slide: Bar 

Rafa i Bar restaurant La Pau 
•  Estirada de corda: Leal i El 

Racó del Barri
•  Activitats a la plaça de la Vila: 

Blanc i La Creperia 

Informació
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LA PARADETA 
EX

PO
SICIO

NS

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

Material de MontSNEYS i  
MontNEGRES
mocadors ......................................3 € 
barrets ..........................................3 €
davantal .........................................2 €
bossa/motxilla ..............................3 €

TIQUETS
Correxarrups ................................3 €
Correxutxes ...................................2 €
Sopar popular ...............................8 €
Arrossada ......................................6 €

HORARI: 
•  Dimecres 30, dijous 31 d’agost i divendres 1 de setembre,  

de 2/4 de 6 a 2/4 de 9 del vespre.
•  Dissabte 2 i diumenge 3 de setembre, tancat.
•  De dilluns 4 a divendres 8 de setembre, de 2/4 de 6 a 2/4 de 9 del vespre.
•  Dissabte 9 de setembre, matí d’11 a 2/4 de 2 i tarda de 2/4 de 6 a 2/4  

de 9 del vespre
•  Diumenge 10 de setembre, matí d’11 a 2/4 de 2.

CAN RAMIS
CONCURS DE CARTELLS FESTA MAJOR 2017
Treballs presentats a la 27a edició
Del 2 al 17 de setembre
HORARI:   
•  dissabte 2 i diumenge 3, d’12 a 2/4 de 2 del migdia, 

tarda de 6 a 8 del vespre; 
•  de dilluns 4 a dijous 7, tarda de 6 a 8 del vespre; 
•  divendres 8, d’12 a 2/4 de 2 del migdia, tarda tancat 
•  dissabtes 9, diumenge 10 i dilluns 11, d’12 a 2/4 de 2 

del migdia, tarda de 6 a 8 del vespre; 
•  dissabte 16, tarda de 6 a 8 del vespre; 
•  i diumenge 17, de 12 a 2/4 de 2 del migdia i tarda de 6 

a 8 del vespre.

RECTORIA VELLA
PUJADA AL MONTSENY. 1964-1989
Exposició sobre la cursa automobilística que es 
disputava al Montseny, produïda pel Museu Etnològic 
del Montseny-La Gabella d’Arbúcies.
Del 9 de setembre al 29 d’octubre de 2017
Inauguració i mostra de diversos cotxes clàssics com 
els que van participar en la pujada: dissabte 9 de 
setembre a les 7 de la tarda a la Rectoria Vella
HORARI:  dijous, divendres i dissabtes de 5 a 8 del vespre 
•  diumenges i festius de 2/4 de 12 a 2/4 de 2 del migdia 

i de 5 a 8 del vespre 
Organitza: Carai com peta, CampinsArt i Ajuntament de 
Sant Celoni

Viu la FESTA MAJOR 
2.0 i participa-hi amb 
l’etiqueta #FMSantCeloni
www. santceloni.cat 

  www.facebook.com/
ajsantceloni

 @ajsantceloni

 @ajsantceloni

I no et perdis tot el que diu en 
Pocafarra!  A les seves xarxes 
socials @POCAFARRA.

El trobaràs a:
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Les proves puntuables són:  
1.- Correxarrups
2.-  MontSENYS i MontNEGRES 

pel món 
3.- Donació de sang
4.- Marxa i passejada ermites 
5.- Traginers
6.- Matí boig
7.- Sardana
8.- Rucada    
9.- Estirada de corda  
10.- Bicicletes al carrer 
11.- Correxutxes
12.- Futboig   
 
A Can Ramis hi haurà el 
marcador del Corremonts 
des d’on podrem seguir la 
competició. És recomenable 
que MontSENYS i MontNEGRES 
portem sempre el mocador. I 
diumenge 10, al Fi de festa a 
la plaça de la Vila, s’emetrà el 
veredicte final del Corremonts. 
Guanyaran els MontSENYS? 
Guanyaran els MontNEGRES? 

1- CORREXARRUPS 
Divendres, 1 de setembre, a la una 
de la matinada, a la plaça de la 
Vila. Les colles dels MontSENYS 
i els MontNEGRES aniran de 
cercavila pels carrers del centre 
de la vila, faran xarrups i ballaran 
amb la música d’una xaranga, tot 
participant de les noves proves 
dirigides per en Pep Callau & Cia 
Pepsicolen.

Al Correxarrups s’hi pot participar 
a partir dels 14 anys. Els xarrups 
per als menors de 18 anys seran 
sense alcohol i els majors podran 
triar. La venda de tiquets es farà 
a la Paradeta de Festa Major. Al 
comprar el tiquet heu de dir quin 
tipus de xarrup fareu i us donaran 
una bosseta amb el material 
necessari per a les proves. Per 
poder participar, heu de portar 
posat el mocador i no deixar-vos 
la bosseta amb el material que us 
entregarem al pagar el tiquet.

PUNTUACIÓ: 4 proves, cada 
prova valdrà 0,5 punts. En cas 
d’empat 0,5 punts per a cada 
colla.

2- MontSENYS  i 
MontNEGRES PEL 
MÓN 
Mostra fotogràfica dissabte, 2 de 
setembre, d’11 del matí a 1 del 
migdia, a l’entrada de Can Ramis.

Aquest any hi haurà 2 
categories: la Clàssica i la 
Glamur (fotografia o selfie amb 
un VIP o famós).
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 de qui presenta la foto i 
el lloc on està realitzada. Cada 
persona només podrà presentar 
1 fotografia per categoria i s’ha 
d’encarregar de penjar-la.

PUNTUACIÓ: 2 categories, 0,5 
punts per cada categoria que es 
donarà a la colla que presenti 
més fotografies amb diferència 
de 10. En cas d’empat 0,5 punts 
per a cada colla. 

CORREMONTS 
Proves puntuables dels MontSENYS i MontNEGRES
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3- DÓNA SANG PER 
A LA FESTA
Divendres, 1 de setembre, de 
5 de la tarda a 9 del vespre i 
dissabte, 2 de setembre, 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: 0,5 punts als 
100 primers donants de cada 
colla i 0,5 punts per cada 50 
donants més.  Només puntua 
qui ha pogut donar sang. Als 
nous donants i als donants 
de medul·la se’ls donarà 2 
enganxines en lloc d’una. 

4- MARXA I 
PASSEJADA DE LES 
ERMITES   

Dimarts, 5 de setembre, a 2/4 de 
8 del vespre sortida de la marxa 
i a les 8 del vespre sortida de 
la passejada, amb sortida i 
arribada a la plaça de la Vila.
Marxa: per als qui tenen ganes 
de córrer, amb un recorregut 
d’uns 10 km fins a Campins.
Passejada: caminada popular 
que passa prop de l’ermita de 

Sant Ponç, la de Sant Martí de 
Pertegàs (Rectoria Vella), de la 
Mare de Déu del Puig (Turó) i 
per l’església de Sant Martí.
Cal recollir els dorsals a la 
paradeta.
 
PUNTUACIÓ: 2 modalitats. 
Modalitat passejada: 1 punts 
per la participació de més 
MontSENYS o MontNEGRES 
amb diferència de 10, que acabin 
la marxa o la passejada. 

Modalitat marxa: 1 punts per a 
la colla que classifiqui primer 3 
homes i 3 dones conjuntament. 
Aquests dorsals també 
comptabilitzen a la passejada 
popular. A les dues modalitats si 
hi ha empat es donarà 0,5 punts 
per cada colla

5- TRAGINERS
Dimecres, 6 de setembre, 
a les 7 de la tarda a la plaça 
Cardenal Cisneros.

Hi haurà 2 passades: la 
infantil es passaran pinyes i 
la general es passaran llenya. 
Els participants s’hauran de 
posar enfila de costat i lligar-se 
les cames amb les persones, 
tant de la banda dreta com 
de la banda esquerra, amb 
el mocador, i passar-se les 

pinyes o llenya d’unes saques 
col·locades a cada cantó de 
l’espai de joc. 

PUNTUACIÓ: 1 punt per cada 
passada que es donaran a la 
colla que es passi les pinyes o la 
llenya en menys temps. En cas 
d’empat, 0,5 punts per a cada 
colla.

6- EL MATÍ BOIG 
Divendres, 8 de setembre, a 2/4 
d’11 del matí, a la Sala Bernat 
Martorell.

Gimcana que farà passar una 
molt bona estona a grans i 
petits. Els participants s’hi han 
d’apuntar per grups i hauran 
d’anar a buscar els objectes que 
l’organització els hi demanarà 
en el mínim temps possible. 
Cal acabar tota la gimcana per 
poder puntuar.

Inscripcions del 28 d’agost al 3 
de setembre a www.santceloni.
cat/formularis. 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.  
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PUNTUACIÓ: 
Modalitat participació: 
1 punt, a la colla que tingui més 
participants que acabin totes les 
proves. 

Modalitat competició: 
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). 

7- SARDANA
Divendres, 8 de setembre, a 
2/4 d’1 del migdia a la plaça de 
l’Església.

Durant la ballada de sardanes hi 
haurà la sardana puntuable. Es 
farà una rotllana de Senys i una 
rotllana de Negres.

PUNTUACIÓ: 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.

8- LA RUCADA 
Divendres, 8  de setembre, a les 
7 de la tarda, al Cardelús.

Per participar-hi, heu de formar 
equips de 2 persones, majors 
de 18 anys, que competiran 
pels MontSENYS o pels 
MontNEGRES. Les inscripcions 
es faran el mateix dia. 
Abans de la Rucada, a 2/4 
de 6 de la tarda, la mainada, 
acompanyats dels pares, podrà 
fer voltes damunt dels rucs. 

PUNTUACIÓ: 0,5 punts per 
cada sèrie (3 sèries de 5 curses 
cadascuna). 

9- BICICLETES 
Diumenge, 10 de setembre, a 
les 11 del matí, al carrer Esteve 
Cardelús (darrere la Biblioteca)
Hi haurà 2 recorreguts, per a 
menors de 6 anys acompanyats, 
i per als més grans. 
Imprescindible portar el casc.

Recorregut petits: c. Esteve 
Cardelús, c. Maties Roca, 
pg. Rectoria Vella i c. Esteve 
Cardelús

Recorregut grans: c. Esteve 
Cardelús, c. Bruc, ctra. de 
Gualba, c. Miquel Martí i Pol,  

c. Joan Minuart, c. Roger de 
Flor, c. Jaume I, c. Santa Fe, 
c. Ramis, c. Grup Escolar, 
pg. dels Esports, pl. Comte del 
Montseny, c. Campins, 
c. Ramon i Cajal, c. Dos de Maig, 
av. de la Pau, c. Germà Julià, 
c. Montserrat, c. Dr. Barri, pl. 
Mercè Rodoreda, c. Dr. Trueta, 
ctra. Vella, c. Roger de Flor. 
C. Jaume I, c. Consolat del Mar 
i c. Esteve Cardelús.
 
PUNTUACIÓ: 1 punt en joc que 
el guanyarà la colla que tingui 
més participants amb diferència 
de 10. En cas d’empat, 0,5 punts 
per colla.

10- L’ESTIRADA 
DE CORDA
Diumenge, 10 de setembre, a 
2/4 d’1 del migdia, al carrer 
Girona (Illes Belles)

Imprescindible portar guants, 
sabates tancades i el mocador.
En el moment de l’estirada es 
concretaran els criteris de cada 
categoria seguint normes de 
seguretat i prevenció.

PUNTUACIÓ: 0,5 punts per a 
cada categoria: infantil, juvenil, 
dones i homes. En cas d’empat 
en alguna de les categories es 
farà una nova estirada.  
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11- CORREXUTXES
Diumenge, 10 de setembre, a 
les 5 de la tarda, al passeig 11 
de Setembre (costat del pavelló 
municipal d’Esports). Infants 
a partir de 3 anys d’edat. Cal 
portar posat el mocador, verd o 
negre i l’adhesiu enganxat en un 
lloc visible. 

PROVA 1. PER MOLTS ANYS 
GITANES!
Els nens i nenes hauran de 
venir amb alguna peça de roba 
o motiu relacionat amb el món 
de les gitanes. A més, en el 
Kit de Correxutxes hi haurà el 
material per elaborar flors per 
commemorar els 250 anys de 
gitanes. Guanya l’equip més 
engalanat i original.

PROVA 2. GLOBUS VA!
Els dos equips trobaran globus 
inflats d’aigua als bidons de 
cada camp i els hauran de tirar 
al camp contrari. Guanya qui 
agafa més globus de l’equip 
contrari plens. 

PROVA 3. TOCATS DE L’AIGUA!
Cada equip tindrà uns voluntaris 
amb pistoles d’aigua que aniran 
ruixant als participants. Amb 
els vasos del Kit de Correxutxes, 
cada equip haurà de recollir 
tanta aigua com pugui i 

dipositar-la al seu bidó. Guanya 
qui en reculli més. Es recomana 
portar roba de recanvi

PUNTUACIÓ: 3 proves 
puntuables, cada prova valdrà 
0,5 punts. En cas d’empat, 0,5 
punt per a cada colla. Al final, 
quan tothom hagi realitzat totes 
les proves, s’entregarà la bossa 
de xutxes lliurant l’enganxina 
del Correxutxes.

12- FUTBOIG
Dijous, 7 de setembre, a 2/4 
de 7 la tarda, nova prova del 
Corremonts, a la plaça de la 
Vila on els joves de l’Associació 
d’Estudiants de l’Institut Baix 
Montseny ho petaran...  

El Futboig és aparentment un 
partit de futbol normal i corrent, 
però amaga, en realitat, un gran 
espectacle en el que el públic 
també hi haurà de participar i 
decidir el guanyador. Ah! I podeu 
endur-vos un pernil!!

Per poder participar al Futboig 
cal que us inscriviu a www.
santceloni.cat/formularis , del 
28 d’agost al 3 de setembre.

PUNTUACIÓ: 2 proves 
puntuables, cada prova valdrà 
0,5 punts. En cas d’empat, 
0,5 punt per a cada colla. La 
primera prova es farà a la mitja 
part del partit i la segona en 
acabar.

Per millorar la Festa Major 
ens cal la teva opinió

Si tens propostes o suggeriments 
pots fer-les arribar a 

cultura@santceloni.cat 

També pots participar a la reunió de 
tancament de la Festa Major que tindrà 
lloc el dimarts 26 de setembre, a les 7 

de la tarda, a la Rectoria Vella.
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ZONA FIRA 
la Forestal 
Espai on hi ha totes les 
atraccions: autos de xoc, 
cavallets, tómboles, parades 
de tir, etc.

Oberta el dijous 7 a la tarda i 
del 8 a l’11 de setembre, tot 
el dia.

Oferta de 2 x 1 el dia 11 
de setembre

Espais Festa Major
ZONA BARRAQUES I 
CONCERTS –
pàrquing del Pavelló 
Espai on hi ha els 2 escenaris 
de concerts i les barraques de 
les diferents entitats. Hi haurà 8 
barraques: Casal Independentista 
Quico Sabaté, Club Pati – Hoquei, 
Club Patinatge Artístic, Club Volei 
Sant Celoni, Colla de Diables de 
Sant Celoni, Dansa Espiritual 
del Ventre, Club Alastor i Colla 
Bastonera. El servei de gots el 
farà la Colla Bastonera Quico 
Sabaté.

Sempre que puguis oblida’t del cotxe... La teva salut i el medi ambient t’ho agrairan!
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Als propietaris d’establiments
 i als veïns
•  Per evitar accidents, retireu del carrer qualsevol 

obstacle que pugui destorbar el recorregut de l’acte 
de foc, com per exemple testos amb plantes, taules, 
cadires, ombrel·les i altres objectes situats a la via 
pública.

•  Retireu els vehicles de la zona per on passarà la 
cercavila de foc, per evitar mals a la gent i al vostre 
propi vehicle.

•  Tanqueu les portes, les finestres i els balcons, i 
protegiu les obertures per impedir l’entrada de coets i 
de guspires que puguin causar un incendi.

•  Recolliu la roba estesa i plegueu els tendals per 
prevenir que es puguin encendre.

•  Per més que els assistents al correfoc us demanin 
aigua per reduir la calor, no en tireu. Així evitareu que 
la pólvora es mulli i exploti o surti en una direcció 
imprevista en lloc de cremar-se.

•  Protegiu els aparadors i les vidrieres ubicades en 
l’itinerari que seguiran els grups de foc. Podeu 
utilitzar com a protecció cartrons per tal d’evitar 
cremades als vidres i altres elements de l’immoble. 

Als espectadors i als participants
•  Informeu-vos bé per on passarà el recorregut i seguiu 

les recomanacions dels organitzadors i dels serveis 

d’ordre, a fi que la vostra participació en aquests 
actes esdevingui una autèntica festa.

•  La roba més idònia és la de cotó gruixut, amb màniga 
llarga, pantalons llargs tipus texà, barret de roba o 
de palla i sabates esportives que us agafin i tapin els 
peus. Eviteu participar activament en l’acte si porteu 
roba de fibra sintètica, ja que provoca cremades greus 
en cas que accidentalment s’encengui.

•  Si per qualsevol circumstància se us encén la roba, 
tireu-vos a terra i rodoleu per apagar les flames. 
Sobretot no correu, les flames s’estendrien i serien 
més virulentes.

•  Espereu a la comitiva en carrers amples i eviteu en la 
mesura que us sigui possible les aglomeracions i els 
taps de gent.

•  No demaneu aigua als veïns, així evitareu taps i 
relliscades i també evitareu que la pólvora es mulli i 
exploti en lloc de cremar-se.

•  No envaïu l’espai on el grup de foc fa l’actuació i no 
agafeu ni destorbeu cap dels seus membres.

•  No enceneu foc ni fumeu al voltant de les bosses o 
receptacles del material pirotècnic, ni a la vora dels 
portadors del material. 

•  Els participants han de mantenir la distància de 
seguretat adequada per prevenir-se de les espurnes 
i detonacions dels productes pirotècnics que s’usen 
tradicionalment.

•  Eviteu assistir a aquests actes amb infants en cotxet.
•  Cal seguir els consells dels equips d’emergència.

Mesures de seguretat i recomanacions 
per als actes de foc

En tots els casos, i per tant també si es produeix un accident, l’incompliment d’aquestes mesures de 
seguretat i recomanacions per als actes de foc serà responsabilitat de cada participant.
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Divendres,
 8 de setembre 

ORQUESTRA METROPOL. Una de 
les millors orquestres de Catalunya, 
nominada per quarta vegada 
consecutiva com a finalista dels 
premis ARC de Catalunya 2013 com a 
millor Orquestra de Ball. En contra de 
la tendència generalitzada, creix en el 
seu nombre de components i fa una 
gran renovació dels seus repertoris i 
del seu muntatge per tal d’oferir, com 
sempre, tota l’energia necessària per 
continuar fent de la Festa Major la 
seva raó de ser.

DJ MARVIN. De Santa Maria de 
Palautordera amb més de 10 anys 
d’experiència al món de la nit, ha 
estat resident a diverses sales i ha 
participat en diverses festes arreu 
de Catalunya. Arriba a Sant Celoni 
per oferir-nos una sessió amb tots 
els hits del moment i algun hit de 
sempre. 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?

Dissabte, 9 de setembre

DJ RAMON. 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’. Podrem ballar i gaudir de 
tots els hits d’avui i de sempre. 

THE LOCOS. Grup musical espanyol 
de ska-punk. La presència del 
cantant Pipi, segona veu dels mítics 
Ska-P, marca un segell d’ideals 
revolucionaris, crítics amb el racisme, 
oposats a la política dels Estats 
Units i defensors dels obrers. Un 
còctel d’ironia àcida agitada amb el 
licor de la denúncia explícita de tots 
els assumptes que ofereix el món 
capitalista. 

ESCENARI GRAN 
Cartell Musical 
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DJ SENDO. Amb recorregut en sales, 
festes i festivals, sempre punxant 
estils des de la millor rumba catalana, 
remesclada amb reggae, ska, calypso, 
salsa, ritmes balcànics, i també 
ritmes electrònics com el drum and 
bass, i dubstep entre altres. A les 
seves sessions dona a conèixer des 
de grups emergents fins als millors 
temes clàssics d’aquests estils perquè 
la gent no pari de moure el cos. Això 
esta nombrat com “RumbaDubStyle”.

Diumenge, 
10 de setembre 

TALCO. Nascuts a Marghera, Itàlia, 
i després del seu primer disc en 
el 2004  “Tutti Assolti”, Talco es 
considerada la banda italiana d’ska-
punk més coneguda i consolidada al 
territori europeu.  Amb un musical 
enormement respectable, ple de 
col·laboracions importants, Talco toquen 
regularment en nombrosos països son 
assoleixen sold-outs en els més valorats 
locals d’Alemanya, Espanya, Itàlia, 
Àustria, Suïssa, Croàcia, Serbia, etc. 
Taclo és una banda de combat ska punk 
antifeixista i antiracista, que creu en la 
independència de la música i amb el 
missatge que aquesta ha de transmetre 
en contra de qualsevol discriminació. 

EBRI KNIGHT. Provinents del 
Maresme, una comarca on el  
mar i la muntanya s’uneixen a mig 
camí entre la Selva i Barcelona. 
Arrelats a les melodies del seu poble, 
als instruments tradicionals i a les 
veus populars que han sonat des de 
fa segles pels carrers de la Catalunya 
folklòrica. Beuen de la tradició per a 
reinventar l’espectacle, per a dur amb 
tota l’energia que poden una música  
que està a cavall entre la memòria i 
el projecte, entre el passat i el futur, 
però sempre amb els peus posats al 
present. 

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.
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ESCENARI PETIT  
Divendres, 
8 de setembre 
NIT DE DJ’S. Els DJ’s s’escolliran 
entre tots els candidats que es 
presentin a www.santceloni.cat/
formularis entre el 6 de juliol i fins 
divendres 25 d’agost. La nit de DJ’s 
obre les portes als estils de música 
que normalment no es senten ni es 
punxen, així que seran més valorats 
aquests estils a l’hora de fer la 
selecció de les propostes. 

Dissabte, 9 de setembre 
GRUPS DE MÚSICA DEL BAIX 
MONTSENY. Grups de la zona que 
tocaran la seva música en directe dalt 
de l’escenari. Alguns d’ells seleccionats 
entre les propostes de la Fira de carrer 
Sound Celoni, del 8 de juliol passat. 

PLAÇA DE LA VILA
Divendres, 1 de setembre

ROBA ESTESA. Un grup de música 
en català que es determina amb 
un gènere propi, el folkcalentó. Es 

Cartell Musical 
reivindiquen com a dones i proposen 
noves dinàmiques per gaudir de l’oci 
i la música des de la visibilització i 
l’apoderament. Amb una concepció 
molt clara d’espectacle global, Roba 
Estesa uneix performativitat, qualitat 
musical i posada en escena per 
convertir la cultura en un espai de 
transformació social.

Dilluns, 4 de setembre
NOUSTÀLGICS. Banda de versions 
formada el novembre de 2013 amb 
un repertori de temes que molta 
gent coneix, canta i balla. Versions 
de “Rock ‘n’ Roll” des de els anys 60 
‘s fins als 90 ‘s, interpretant temes 
dels més grans com els Beattles, 
Eagles, Creedence, U2, Elvis, Rolling 
Stones, Van Morrison, Queen... també 
han incorporat versions de Rock 
Català, entre els grups versionats 
hi ha Sopa de Cabra, Lax ‘n’ Busto, 
Blaumut... això sí,  TOT AMB UN TOC 
NOUSTÀLGICS !!!

PISTA ESPORTIVA 
DE SANT PONÇ
Divendres, 1 de setembre
DJ TONI BARBA. De Sant Celoni, 
ho té tot a punt per portar a casa la 
sessió més completa, amb els hits 
actuals i també mesclant diferents 
temes de grup emergents. La festa 
no acabarà fins la matinada! Vine i 
prepara’t per gaudir d’una nit moguda 
i plena d’espectacle

PLAÇA DE LA 
BIBLIOTECA
Dissabte, 2 de setembre

MIQUEL DEL ROIG. No és un 
cantautor intel·lectual de paraules 
rebuscades i místics missatges. 
En Miquel és un home senzill però 
inquiet, preocupat per la polèmica de 
la societat actual i per l’herència que 
deixarem a les generacions futures. 
Tot això es veu reflectit a la seva 
música i a les seves lletres, naturals 
i espontànies: la seva principal virtut 
és cantar al sentiment de la injustícia 
d’una forma planera i senzilla, com 
ell. Miquel del Roig és el cantautot!
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Dilluns, 11 de setembre
DIADA NACIONAL DE CATALUNYA

OFRENA FLORAL
A càrrec de diverses entitats i partits 
- 10 del matí. Monument 11 de Setembre

portarà des del compromís amb 
la democràcia a la majoria per la 
independència l’1 d’octubre. El 
nostre tram serà el 201.
Sortida a les 2 del migdia 
(provisional) Carrer Esteve 
Cardelús – aparcament del pavelló
Pots comprar el tiquet a la 
Llibreria Alguer7, Sabateria Infantil 
Monrabà i Vetes i Fils.
Més informació sobre la Diada a 
Barcelona a si.assemblea.cat. 
Organitza: Assemblea Territorial 
de Sant Celoni (ANC) i Òmnium 
Cultural del Baix Montseny  

-  Pàrquing del pavelló municipal 
d’Esports 11 de Setembre

Organitza: Club Ciclista Sant Celoni i 
Associació Veïns Residencial Esports

POESIA AL 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 

Divendres, 
22 de setembre
PROJECCIÓ DEL REPORTATGE 
SUPERANT FOSCORS, CÓRRER PER 
LA FRANJA DE GAZA, del realitzador 
audiovisual Dando Valle. Experiència 
viscuda pels atletes celonins, Louise 
Brown i Xavi Manso per donar a 
conèixer un moviment pacifista que 
agrupa dones jueves, musulmanes i 
cristianes.
- 8 del vespre
- Sala Petita Teatre Ateneu
Organitza: Superant Foscors

Dissabte, 23 de setembre
RUDO, espectacle de circ GPS, Cia 
Manolo Alcántara
Premi Zirkolika 2014. Millor 
espectacle de circ de sala
- 8 del vespre i 10 de la nit
- Carpa a la plaça de la Biblioteca
Preu: 8 €, 4 € amb descomptes (carnet 
Biblioteca, menors de 14 anys, majors 
de 65 i joves entre 14 i 29 anys amb 
Carnet Jove)
Més informació i venda d’entrades: 
www.santceloni.cat/teatreateneu 

AGENDA

FESTA DEL SÍ
CERCAVILA D’ENTITATS 
DE CULTURA POPULAR 
A continuació de 
l’ofrena floral 
Del Monument 11 de 
Setembre fins la plaça de la Vila

ACTE 11 DE SETEMBRE amb 
actuacions de diverses entitats, 
lectura del manifest i Cant dels 
segadors

I per acabar, CONCERT amb el 
grup RECLAM, les millors versions 
de la música en català

INFLABLES per a petits de 3 a 6 
anys i de 6 a 10. d’11 a 1 del migdia
plaça de la Vila i plaça d’en Nicola

SORTIDA AMB AUTOCAR 
A LA DIADA DEL SÍ
Omplirem el passeig de Gràcia 
i el carrer d’Aragó de Barcelona 
per fer un immens signe Més, 
símbol de totes les oportunitats 
del nou estat en forma de 
república que ens espera a les 
paperetes del referèndum. Entre 
tots, convertirem la Diada del Sí 
en el tsunami d’il·lusió que ens 

XXXIII TORNEIG DE L’AMISTAT 
memorial José Luís Sánchez
-  9 del matí. 
-  Pistes municipals de Petanca,  

c. Minuart, 6
Organitza: Club Petanca les Borrelles 

Dimecres, 13 de  setembre
XERRADA VIURE AMB ENTUSIASME 
a càrrec Víctor Küppers. Aforament 
limitat. Inscripció a www.santceloni.
cat/formularis. 
- 2/4 de 8 del vespre
- Teatre Ateneu

Diumenge, 17 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. 
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