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Un gegant de 4,80 metres

Correfoc

És ben veritat que sense gegants
sembla que no hi hagi festa. El dia
dels gegants serà el dissabte dia 6
a la tarda amb una trobada que
aplegarà la participació de les colles
de Santa Maria de Palautordera, la
Batllòria, Vallgorguina, Sant Antoni
de Vilamajor, Moià, Tordera, Sant
Esteve de Palautordera, Dosrius,
Beniarrés, Sant Sylvestre Cappel,
Vilafranca de Conflent i Navarcles.
A  més e ls  acompanyaran e ls
gegants de les escoles locals Cor
de Maria, Soler de Vilardell, la Salle,
l ’Avet  Roig ,  l a  Tordera,  Josep
Pallerola i l’Alzinar de Campins.

La novetat d’enguany serà la visita del gegant francès de
Saint Sylvestre Cappel, que té una alçada de 4,80 metres i
que s’ha de portar entre dues persones.

La Sardana
Va ser una de les novetats

de l’any passat en motiu del
30è aniversari de l’entitat i
en aquesta edició es manté.
Durant la ballada de sarda-
nes del diumenge es farà
una rotllana de Senys i una
de Negres. La colla que faci
la sardana més gran guanya-
rà un punt.

La colla de Diables de
Sant  Celoni  i  les  col les
convidades de Sant Hilari
Sacalm i  Sant  Pere  de
Ribes ompliran de foc els
carrers de Sant Celoni el
d issabte  a  la  n i t .  E l
recor regut  s ’ in ic iarà  a l
car rer  Anselm Clavé  i
s’acabarà a la plaça de la
Vi la ,  des  d ’on  es  d i r ig i ran  a  la  p laça  de  la  B ib l ioteca
acompanyats pels timbalers de les tres colles participants.

Cantem per la festa
També va ser una novetat

de l’any passat i amb bon èxit
de part ic ipació  i  d ivers ió.
Enguany torna a repetir -se
però la seva ubicació passa
de la plaça de’n Nicola a la
plaça del Bestiar per poder
encabir millor el públic i els
participants.

Bicicletes al carrer
Una activitat clàssica del

dilluns de Festa Major i amb
una gran  concurrència  de
part ic ipants  que aprof i ten
per fer un recorregut en bici-
c leta  pels  car rers  de Sant
Celoni .  Com sempre  e ls
petits, de fins a 6 anys, faran
un circuit més curt. La sortida
des de la plaça de la Vila.


