
divendres

3 novembre 

BiblioLab, Els primers pagesos. 
Taller d’experimentació científica 
a càrrec de l’Institut Català de 
Paleoecologia Humana i Evolució 
Social. 
Adreçat a nens i nenes a partir de 
10 anys. Cal inscripció prèvia
- 6 de la tarda
- Biblioteca l’Escorxador

Cinema VO, Loving de Jeff 
Nichols
- 2/4 de 9 del vespre
- Sales Ocine de l’Altrium
- Preu: 4,50 €

dissabte

4 novembre 

IV Trobada micològica 
de Can Coll
Esmorzar popular, excursió per 
trobar bolets i paella d’arròs 
- 10 del matí
- Urbanització Can Coll
- Preu: 11 €, socis 10 € i menors 

de 12 anys, 6 €
Organitza: Associació Veïns de Can Coll

Xerrada i pràctica del Hatha 
Ioga a càrrec de Laia Collell
- 10 del matí
- Local Maishadansa
Aforament limitat a 10 persones
Inscripcions: collell.laia@gmail.com
Organitza: Laia Collell i Maishadansa

Laboratori de lectura
Pim, pam, Pomelo a càrrec de 
Teresa Masnou. Per a infants de 
4 a 9 anys. Cal inscripció prèvia
- 11 del matí
- Biblioteca l’Escorxador

Cinema infantil en català 
Capità Calçotets
- 1/4 de 5 de la tarda
- Sales Ocine de l’Altrium
- Preu: 4,20 €

Xerrada i pràctica del Hatha 
Ioga a càrrec de Laia Collell
- 6 de la tarda
- Local Maishadansa  
Aforament limitat a 10 persones
Inscripcions: collell.laia@gmail.com
Organitza: Laia Collell i Maishadansa

diumenge

5 novembre 

Espolsant el Ferro! 
Cercavila de Gitanes per 
diferents punts del poble, per a 
ballar la polca a tots els racons.

Inici:
- 10 del matí
- plaça Rafael Ferrer: ball 

d’homenatge amb 
  Jaume Arnella
A continuació cercavila:
- plaça de la Biblioteca: Duet 

Marcopol amb l’acordió i atònic 
i Piffero

- plaça Comte del Montseny:  
Tempus Fugit amb gralles, 
fiscorn i percussió 

- plaça de l’Església: Zing amb 
violí, acordió cromàtic, guitarra i 
percussió

FIRA 
D’ATRACCIONS
A LA FORESTAL
De divendres 
10 de novembre 
a la tarda
a dilluns 
13 de novembre 
al vespre

www.santceloni.cat/festesdesantmarti

Ballada final:
- 1 del migdia
- plaça de la Vila: amb el grup De 
Calaix amb polifonies juganeres. 
Seguidament l’Espolsada de 
Cardedeu amb Flabiolaires de 
l'Espolsada
- Preu vermut:1 € Glop i 3 € Toc
Organitza: Colla del Ferro del Ball de 
Gitanes del Ferro 

Espectacle familiar, Superbleda 
de la pallassa La Bleda 
Per a infants de més de 4 anys i 
les seves famílies
- 12 del migdia 
- Teatre Ateneu - Sala Petita
- Preu: 5 €. Menors 10 anys: 3 €. 

Menors 2 anys gratuït 
+informació
www.santceloni.cat/teatreateneu

Ball de l’Esplai amb el grup 
Odissea
- 6 de la tarda
- Teatre Ateneu – Sala Gran
- Preu: 5 € socis i 6 € no socis
Organitza: Associació de Gent Gran, 
L’Esplai

dimecres

8 novembre 

ClassicTale, conte en anglès, 
The lazy grasshopper a càrrec de 
Josh Valcárcel. Adreçat a infants 
a partir de P4. Les inscripcions 
s’obren dimarts 31 d’octubre
- 6 de la tarda
- Biblioteca l’Escorxador

divendres

10 novembre 

Els Gegants visiten el geriàtric 
- 4 de la tarda
- Residència Sociosanitària Verge 

del Puig
Organitza: Colla de Geganters i Grallers 
de Sant Celoni

Contes per a menuts, Contes 
cantats a càrrec de Maira Espriu. 
Adreçat a infants nascuts entre 
2014 i 2016. Les inscripcions 
s’obren dimarts 31 d’octubre
- 2/4 de 6 i 1/4 de 7 de la tarda
- Biblioteca l’Escorxador 

V Jornades de la Memòria 
Històrica de Sant Celoni: 
La Guerra Civil. Mobilització 
dels celonins al front.
L’experiència de “Trinxeres”, a 
càrrec d’Eloi Vila i Marc Juan. A la 
sèrie documental de TV3, 
aquests dos periodistes i Carles 
Costa van recórrer a peu els 350 
km de l'últim gran front de la 
Guerra Civil a Catalunya, des dels 
Pirineus fins al delta de l'Ebre
- 7 de la tarda
- Sala Bernat Martorell de Can 

Ramis

Cinema VO, En mai, fais ce qu'il 
te plaît -  Mayo de 1940  de 
Christian Carion
- 2/4 de 9 del vespre
- Sales Ocine de l’Altrium
- Preu: 4,50 €

Ballada - Taller de Danses 
del Món      
- 2/4 d’1 del migdia
- Plaça del Bestiar
Organitza: Passaltpas

     En cas de pluja bar del Teatre Ateneu

Dinar amb amanida 
de temporada, senglar 
estofat, postres, pa i 
beguda
- 2 de la tarda
- Plaça del Bestiar
- Preu: 10 €.  Venda anticipada a 
la llibreria Els 4 gats i a la Taverna 
de l’Avern (la Clau).
      En cas de pluja bar del Teatre Ateneu
     

Cinema infantil en català, 
Gru3, el meu dolent preferit
- 1/4 de 5 de la tarda
- Sales Ocine de l’Altrium
- Preu: 4,20 €

Activitats infantils a 
càrrec d’Stop Mare 
Mortum. Taller 
educatiu per a infants 
de 3 a 12 anys.
Plataforma que fomenta un canvi 
d’estratègia en termes de 
migració i refugiats/des, partint 
de la defensa dels drets humans i 
la no violència.
- 5 de la tarda
- Plaça del Bestiar
     En cas de pluja bar del Teatre Ateneu

Entrega de premis del concurs 
Anatomia del Còmic Celoní i 
presentació del 15è número de la 
col·lecció Noves generacions. 
Coordinació editorial, maquetació 
i organització del concurs a 
càrrec de Xavi Plana
- 6 de la tarda
- Sala Bernat Martorell 

Inauguració de l’exposició 
Una mar de poesia, homenatge a 
Pablo Neruda. Exposició 
col·lectiva d'artistes del Baix 
Montseny: Glòria Auleda, Rob 
Dubois, Judit Gil, Marduix, Martí 
Pey, Carles Puche, Stefano 
Puddu i Núria Rossell
- 7 de la tarda
- Rectoria Vella

Missa solemne de Sant Martí 
- 8 del vespre
- Església parroquial

Tast de vins
- 2/4 de 8 del vespre
- Sala Bernat Martorell 
- Preu: 1€
Cal inscripció prèvia a Vetes i Fils 
o a Bodegues Costa
Organitza: PDeCat Sant Celoni
Col·labora: Bodegues Costa

Correfoc amb Les Espurnes del 
Montseny i seguit del de La Pell 
del Dimoni.
- 8 del vespre
Recorregut: pl. Bestiar, c. Santa 
Fe, c.Torres i Bages, c. Bellver, 
c. Major, c. Sant Joan, c. Sant 
Antoni, c. Torres i Bages i pl. de la 
Vila.

Sardanes de Sant Celoni amb 
la Cobla tres vents. Ballada  i 
estrena d’una composició del
compositor de la Catalunya nord, 
Olivier Marqués dedicada a Joan 
Julià, durant 25 anys president 
de l’Agrupació Sardanista Baix 
Montseny
- 6 de la tarda
- Plaça de la Vila
     En cas de pluja a l’Esplai

Teatre, Les dones sàvies de 
Molière amb Enric Cambray i 
Ricard Farré
- 8 del vespre
- Teatre Ateneu - Sala Petita
- Preu: 12 €. Carnet de 
biblioteca, majors de 65 i menors 
de 14 i Carnet jove 10 € 
+informació
www.santceloni.cat/ateneu

Primera Sessió "Crónicas 
Nocturnas". Rosa Renaci 
Rol en Viu de Vampiro la 
Mascarada
- 2/4 de 10 del vespre
- Sala Bernat Martorell 
+info i inscripcions:
www.santceloninocturno.es
Organitza: ALC Lucius Invictum i Club 
Alastor

diumenge

19 novembre 

Presentació i exposició de 
Motos Històriques
- De 9 del matí a 1 del migdia
- Plaça de la Vila
Organitza: Carai com peta, entre el 
Montseny i el Montnegre

Capvuitada als Esports amb 
inflables i activitats infantils 
- De 10 del matí a 1 del migdia
- Pàrquing Pavelló 11 Setembre
Organitza: AAVV Residencial Esports
     En cas de pluja dins el pavelló

Ball a l’Esplai amb Parrilla
- 2/4 de 6 de la tarda
- L’Esplai 
- Preu: 4 € socis i 5 € no socis
Org.: Associació de Gent Gran, L’Esplai

Lliurament del 8è Guardó 
Indaleci a la implicació social
En reconeixement a la feina del 
voluntariat social 
- 6 de la tarda
- Teatre Ateneu – Sala Gran
- Preu: 6 €
Venda d’entrades: 2, 3 i 4 de 
novembre de 5 a 7 del vespre a 
l’Associació Neurològica i 1 hora 
abans de l’espectacle al Teatre
Associació Neurològica Baix Montseny

VIU EL PARC A SANT MARTÍ 
A l’Església de Sant Martí de 
Montnegre
Missa amb motiu de la festivitat 
de Sant Martí amb la participació 
de la Coral Briançó
- 11 del matí
Concert “Racons sonors”, un 
recorregut pels sons de la 
Mediterrània a càrrec de Jordi 
Marfà (violí i mandolina) i Daniel 
Pitarch (piano i acordió)
- 12 del migdia
Vermut de l’estiuet de Sant 
Martí amb la col·laboració dels 
parroquians de Sant Martí de 
Montnegre
- 1 del migdia 

EXPOSICIONS

Una mar de poesia. Homenatge a Pablo Neruda
Rectoria Vella, de l’11 de novembre de 2017 
al 21 de gener de 2018

Exposició col·lectiva d'artistes del Baix Montseny: Glòria 
Auleda, Rob Dubois, Judit Gil, Marduix, Martí Pey, Carles 
Puche, Stefano Puddu i Núria Rossell

Inauguració: dissabte 11 de novembre a les 7 del vespre

Horaris: 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. Dies de Nadal i Cap d’Any, tancat. 

Activitats:

Diumenge 26 de novembre, 6 de la tarda
Presentació del documental Winnipeg (Paraules d'un 
exili) [52’] a càrrec de la realitzadora Eulàlia Gomà. 
Winnipeg és el nom del vaixell que Pablo Neruda va 
noliejar, com a cònsol de Xile a França, per salvar a més 
de 2.500 exiliats republicans catalans i espanyols de la 
guerra civil espanyola.

Diumenge 17 de desembre, 6 de la tarda
Visita comentada de l'exposició amb lectura de poemes 
de Pablo Neruda a càrrec d'Albert Pons, presència dels 
artistes i explicacions sobre la vida del poeta.

Pintures de Josep Deulofeu a benefici de Càritas
Can Ramis, del 4 al 19 de novembre de 2017

Inauguració: dissabte 4 de novembre a les 7 del vespre

Horaris: de dilluns a dissabte de 6 a 8 del vespre. 
Diumenges i festius de 12 a 2/4 de 2 del migdia i de 6 a 8 
del vespre.

MARTINADES

La comissió Les Martinades l’integren les entitats: 
Agrupament Escolta i Guia Erol, Assemblea de Joves de Sant 
Celoni (AJSC), Bastoners del Quico Sabaté, Colla de Diables 
de Sant Celoni, Escudella Molotov, Espurnes del Montseny, 
Geganters de Sant Celoni i La Clau del Baix Montseny.

El seu objectiu és donar més vida i ampliar la programació de 
cara a construir una festa més popular, més propera, arrelada 
a la comunitat i de caràcter autogestionat. Una festa que 
sorgeix de la ciutadania i per la ciutadania.

INICI DELS ASSAJOS 
DEL BALL DE GITANES
Colla del Ferro: dijous, 9 de novembre, 
a les 10 del vespre al pavelló 11 de Setembre. 
Els de 1r, 2n o 3r any a les 9 del vespre al mateix pavelló.

Colla del Filferro: diumenge, 19 de novembre, 
Els grans a les 5 de la tarda i els petits a les 6 de la tarda 
a la pista coberta del Camp d’Esports.

Recordeu, diumenge 11 de febrer, Carnaval!

Podeu seguir-nos a: www.gitanessantceloni.cat
     gitanessantceloni           @gitanesstceloni
c/e: gitanes@gitanessantceloni.cat

dijous

16 novembre 

Tast del llibres, Els de pic i 
pala. Diari i memòries d’un 
biberó durant la Guerra Civil, de 
Salvador Gomis. A càrrec de 
Salvador Domènech, editor del 
llibre, i de Maria Teresa Gomis, 
filla de l’autor 
- 7 de la tarda  
- Biblioteca l’Escorxador  
    

divendres

17 novembre 

Hora del conte, Contes 
d’Andersen, a càrrec d’Eva 
González. Adreçat a infants a 
partir de P4. Les inscripcions 
s’obren dimecres 8 de novembre
- 6 de la tarda
- Biblioteca l’Escorxador

V Jornades de la Memòria 
Històrica de Sant Celoni: La 
Guerra Civil. Mobilització dels 
celonins al front

Conferència: Mobilització dels 
celonins en la Guerra Civil i morts 
al front, a càrrec de Josep M. 
Abril, historiador

Testimoniatges: 
La recerca de Josep Blanché, 
l’oncle que va morir al front i el 
Programa d’Identificació 
Genètica de Desapareguts de la 
Generalitat, a càrrec de M. 
Dolors Blanché
L’impacte de la Guerra, el poble 
per un nen de 12 anys a càrrec 
de Salvador Bordoy

Projecció: Testimonis de la 
reraguarda, Sant Celoni 
1936-1939, un documental 
realitzat per Xavier Alfaras amb 
les aportacions de diferents 
persones que van viure la guerra 
al poble
- 7 de la tarda 
- Sala Bernat Martorell 

Cinema, Pàtria la llegenda 
d’Otger Cataló i les 9 barons de 
la fama
- 8 del vespre
- Teatre Ateneu - Sala Petita
- Entrada gratuïta

Cinema VO Kalo Pothi, un 
pueblo de Nepal de Min Bahadur 
Bham
- 2/4 de 9 del vespre
- Sales Ocine de l’Altrium
- Preu: 4,50 €

dissabte

18 novembre 

BiblioLab, Torres de rècord. 
Taller d’experimentació científica 
a càrrec d’Escuelab. Adreçat a 
infants a partir de 5 anys. Les 
inscripcions s’obren dimecres 8  
de novembre
- 11 de matí
- Biblioteca l’Escorxador

Cinema infantil en català 
Cars 3
- 1/4 de 5 de la tarda
- Sales Ocine de l’Altrium
- Preu: 4,20 €

Pregó de Les 
Martinades, donem la 
benvinguda a les 
Festes populars que 
neixen enguany.
- 8 del vespre
- Plaça del Bestiar 

Les Bartinades, el correbars de 
Les Martinades. Menjar i beure a 
diferents bars del poble amenitzat 
amb la xaranga Borratxaranga. 
- 9 del vespre
- Sortida de la plaça del Bestiar
Tiquet: 12 €+1 € (got retornable). 
Venda anticipada: als bars 
col·laboradors (tiquets limitats).

Concert amb All Star Karaoke, i 
seguidament PD Panda
- 11 de la nit
- Teatre Ateneu - Sala Gran
- Gratuït, aforament limitat

dissabte

11 novembre 

Txi – Kung, la salutació taoïsta al 
sol i per fomentar la convivència, a 
càrrec de Teresa Moya
- 11 del matí
- Sala Bernat Martorell
Organitza: Maisha dansa luna zen

Campionat de tir amb arc, 
VIII Lance Medieval Trencat 
-  2/4 d’11 del matí
- Pont Trencat
Organitza: Arc Sant Celoni

Les Matinades, cercavila amb la 
Colla Bastonera Quico Sabaté, 
grallers La Palla a l’ull i Trabucaires 
de Cardedeu 
- de 2/4 de 10 a les 11 del matí
- Sortida av. de la Pau amb c. 

Germà Julià i continuarà pel c. 
Montserrat, c. Dr. Trueta, c. 
Major i pl. de la Vila

XXXIII Concurs d’Allioli Vila de 
Sant Celoni 
L’organització facilita els 
ingredients, cal portar els estris. 
S’obsequiarà als participants amb 
2 tiquets per l’esmorzar. Inscrip-
cions el mateix dia. Podreu deixar 
l’allioli per l’esmorzar popular
- de 2/4 de 10 a 11 del matí
- Plaça de la Vila

Esmorzar popular amb botifarra, 
bolets, pa i vi
- 10 del matí
- Plaça de la Vila 
- Preu: 3 €

Olimpíades populars
Equips de 8 persones. Places 
limitades
- a 2/4 11 del matí, a la pl. de la 
Vila trobada dels equips. 
- a les 11 del matí, inici de les 
Olimpíades, al passeig de la 
Rectoria Vella - Pertegàs
+informació i inscripcions a:
www.santceloni.cat

Vermut i porronada amb cervesa 
artesana i vi de bota
- 2/4 d’1 del migdia
- Plaça del Bestiar
      En cas de pluja bar del Teatre Ateneu
     

Concerts
- 2/4 d’11 de la nit 

amb Les Filomenes, 
grup de folk

- 12 de la nit amb 
Golden Beat, grup de funkie

- 2 de la matinada amb PD Aziza 
Sound, música reagge

- 3 de la matinada amb PD 
Barba, música actual

- Teatre Ateneu 
- Gratuït, aforament limitat

diumenge

12 novembre 

XVIIIa. Edició Montnegre BTT 
- 2/4 de 9 del matí
- Sortida del Centre Municipal 

d’Esports Sot de les Granotes
+informació
www.ccsantceloni.com
Organitza: Club Ciclista Sant Celoni

Passejada a La Roureda del 
Montnegre amb l’Escola de 
Natura del Montnegre i Corredor. 
Desplaçament en cotxe fins a 
Sant Martí de Montnegre. 
Recorregut 8 km, durada 4 h
- 9 del matí
- Punt de trobada: estació de 

tren de Sant Celoni

Hatha Ioga amb Neus Gasulla
- 10 del matí, grup adults
- 11 del migdia, grup nens i pares
- EB el Blauet – Sala polivalent
Organitza: Maisha dansa luna zen

Memorial, acte en record dels 
celonins que van morir o patir als 
camps de concentració nazis. 
Interpretació musical d’un grup 
de violoncels de l’EM de Música 
- 11 del matí 
- Cementiri Municipal
Org: Alumnes de l’Institut Baix Montseny 
que enguany han viatjat a Mauthausen

Plantada de gegants
- 3/4 de 12 del matí
- Plaça de la Biblioteca

Cercavila de Gegants amb la 
Colla de geganters i els gegants 
de les escoles 
- 12 del migdia
- Plaça de la Biblioteca
Recorregut: pg. Rectoria Vella, 
c. Univers, Grup Escolar, pl. 
Comte Montseny, Sant Martí, c. 
Major, pl. Església, i pl. de la Vila

Teatre, Exercicis d’amor amb la 
companyia el Pont Flotant
-  2/4 d’1 del migdia 
- Teatre Ateneu – Sala Petita
- Espectacle + plat de paella: 8 €
+informació
www.santceloni.cat/teatreateneu 

Espectacle d’animació infantil 
amb Jordi Yonietti
- 5 de la tarda
- Plaça de la vila
       Sala petita del Teatre Ateneu

Presentació dels equips del 
Club Futbol Sala Sant Celoni 
- 5 de la tarda  
- Centre Municipal d’Esports Sot    
  de les Granotes

Concert i Ball de Festa Major 
amb el grup Què Tal?   
- 6 de la tarda
- Teatre Ateneu Sala Gran

Túnel del Terror, 
El Castell encantat.
Sereu prou valents 
per arribar fins al 
final? El malvat bruixot us 
convida a un tour per la seva 
residència privada. Monstres, 
espectres i més coses paranor-
mals us esperen a dins per a fer 
que ho passeu de por!
- De 6 a 9 del vespre
- Col·legi La Salle
- Preu: 2 €

dilluns

13 novembre 

IInflables per a nens i nenes 
de 0 a 12 anys 
- De 2/4 d’11 del matí a 2/4 de 2
  del migdia  
- Plaça de la Vila
       En cas de pluja se suspèn

Tallers de manualitats i 
Xocolatada a 1€
- 2/4 d’11 del matí
- Plaça de la Vila
Organitza: AMPA Soler de Vilardell
       En cas de pluja a Can Ramis

Mou fitxa, jocs de taula infantils 
per a totes les edats, i safates 
d’experimentació pels menuts 
de casa
- D’11 del matí a 1 del migdia  
- Plaça de la Vila
       En cas de pluja a Can Ramis

Conferències per 
commemorar l’Any Sacharoff 
La pintora avantguardista russa 
Olga Sacharoff, establerta a 
Catalunya, va fer diverses 
estades a Sant Celoni convidada 
per la família Barba, que 
estiuejava al poble
-Olga Sacharoff: les imatges 

d'una vida de pintora a càrrec 
d'Elina Norandi, comissària de 
l'Any Sacharoff 

- L’estiueig a la Rectoria Vella de 
Sant Celoni a càrrec de Josep 
M. Abril, historiador

- 2/4 de 12 del matí  
- Rectoria Vella

Teatre, Necessito una infermera 
a càrrec del Grup de teatre Els 
Atrevits de L’Esplai de la Gent 
Gran
-  6 de la tarda
- Teatre Ateneu – Sala Gran
- Preu: 5 €. Venda d’entrades el 

mateix dia 1 hora abans de 
començar, al Teatre Ateneu

Organitza: Associació de Gent Gran, 
L’Esplai 

dimarts

14 novembre 

Música per a infants i les 
seves famílies 
- De 3 a 4 de la tarda 
  (de 0 a 1 anys)
- De 4 a 5 de la tarda 
  (d’ 1 a 3 anys)
+informació i inscripcions a:
www.santceloni.cat

Comissió 
Les Martinades

3r CONCURS DE DANSA DEL BAIX MONTSENY
10 de març de 2018
Inscripcions obertes a: www.concursdansamontseny.com

Pl. de 
l’estació

Pl. Rafael
Ferrer

Pl. de
la Vila

Pl. de
l’església

ESPAI FIRA

OFICINA
D’ATENCIÓ
CIUTADANAOFICINA DE

 TURISME

Ferrocarril

MERCAT
MUNICIPAL



divendres

3 novembre 

BiblioLab, Els primers pagesos. 
Taller d’experimentació científica 
a càrrec de l’Institut Català de 
Paleoecologia Humana i Evolució 
Social. 
Adreçat a nens i nenes a partir de 
10 anys. Cal inscripció prèvia
- 6 de la tarda
- Biblioteca l’Escorxador

Cinema VO, Loving de Jeff 
Nichols
- 2/4 de 9 del vespre
- Sales Ocine de l’Altrium
- Preu: 4,50 €

dissabte

4 novembre 

IV Trobada micològica 
de Can Coll
Esmorzar popular, excursió per 
trobar bolets i paella d’arròs 
- 10 del matí
- Urbanització Can Coll
- Preu: 11 €, socis 10 € i menors 

de 12 anys, 6 €
Organitza: Associació Veïns de Can Coll

Xerrada i pràctica del Hatha 
Ioga a càrrec de Laia Collell
- 10 del matí
- Local Maishadansa
Aforament limitat a 10 persones
Inscripcions: collell.laia@gmail.com
Organitza: Laia Collell i Maishadansa

Laboratori de lectura
Pim, pam, Pomelo a càrrec de 
Teresa Masnou. Per a infants de 
4 a 9 anys. Cal inscripció prèvia
- 11 del matí
- Biblioteca l’Escorxador

Cinema infantil en català 
Capità Calçotets
- 1/4 de 5 de la tarda
- Sales Ocine de l’Altrium
- Preu: 4,20 €

Xerrada i pràctica del Hatha 
Ioga a càrrec de Laia Collell
- 6 de la tarda
- Local Maishadansa  
Aforament limitat a 10 persones
Inscripcions: collell.laia@gmail.com
Organitza: Laia Collell i Maishadansa

diumenge

5 novembre 

Espolsant el Ferro! 
Cercavila de Gitanes per 
diferents punts del poble, per a 
ballar la polca a tots els racons.

Inici:
- 10 del matí
- plaça Rafael Ferrer: ball 

d’homenatge amb 
  Jaume Arnella
A continuació cercavila:
- plaça de la Biblioteca: Duet 

Marcopol amb l’acordió i atònic 
i Piffero

- plaça Comte del Montseny:  
Tempus Fugit amb gralles, 
fiscorn i percussió 

- plaça de l’Església: Zing amb 
violí, acordió cromàtic, guitarra i 
percussió

Ballada final:
- 1 del migdia
- plaça de la Vila: amb el grup De 
Calaix amb polifonies juganeres. 
Seguidament l’Espolsada de 
Cardedeu amb Flabiolaires de 
l'Espolsada
- Preu vermut:1 € Glop i 3 € Toc
Organitza: Colla del Ferro del Ball de 
Gitanes del Ferro 

Espectacle familiar, Superbleda 
de la pallassa La Bleda 
Per a infants de més de 4 anys i 
les seves famílies
- 12 del migdia 
- Teatre Ateneu - Sala Petita
- Preu: 5 €. Menors 10 anys: 3 €. 

Menors 2 anys gratuït 
+informació
www.santceloni.cat/teatreateneu

Ball de l’Esplai amb el grup 
Odissea
- 6 de la tarda
- Teatre Ateneu – Sala Gran
- Preu: 5 € socis i 6 € no socis
Organitza: Associació de Gent Gran, 
L’Esplai

dimecres

8 novembre 

ClassicTale, conte en anglès, 
The lazy grasshopper a càrrec de 
Josh Valcárcel. Adreçat a infants 
a partir de P4. Les inscripcions 
s’obren dimarts 31 d’octubre
- 6 de la tarda
- Biblioteca l’Escorxador

divendres

10 novembre 

Els Gegants visiten el geriàtric 
- 4 de la tarda
- Residència Sociosanitària Verge 

del Puig
Organitza: Colla de Geganters i Grallers 
de Sant Celoni

Contes per a menuts, Contes 
cantats a càrrec de Maira Espriu. 
Adreçat a infants nascuts entre 
2014 i 2016. Les inscripcions 
s’obren dimarts 31 d’octubre
- 2/4 de 6 i 1/4 de 7 de la tarda
- Biblioteca l’Escorxador 

V Jornades de la Memòria 
Històrica de Sant Celoni: 
La Guerra Civil. Mobilització 
dels celonins al front.
L’experiència de “Trinxeres”, a 
càrrec d’Eloi Vila i Marc Juan. A la 
sèrie documental de TV3, 
aquests dos periodistes i Carles 
Costa van recórrer a peu els 350 
km de l'últim gran front de la 
Guerra Civil a Catalunya, des dels 
Pirineus fins al delta de l'Ebre
- 7 de la tarda
- Sala Bernat Martorell de Can 

Ramis

Cinema VO, En mai, fais ce qu'il 
te plaît -  Mayo de 1940  de 
Christian Carion
- 2/4 de 9 del vespre
- Sales Ocine de l’Altrium
- Preu: 4,50 €

Ballada - Taller de Danses 
del Món      
- 2/4 d’1 del migdia
- Plaça del Bestiar
Organitza: Passaltpas

     En cas de pluja bar del Teatre Ateneu

Dinar amb amanida 
de temporada, senglar 
estofat, postres, pa i 
beguda
- 2 de la tarda
- Plaça del Bestiar
- Preu: 10 €.  Venda anticipada a 
la llibreria Els 4 gats i a la Taverna 
de l’Avern (la Clau).
      En cas de pluja bar del Teatre Ateneu
     

Cinema infantil en català, 
Gru3, el meu dolent preferit
- 1/4 de 5 de la tarda
- Sales Ocine de l’Altrium
- Preu: 4,20 €

Activitats infantils a 
càrrec d’Stop Mare 
Mortum. Taller 
educatiu per a infants 
de 3 a 12 anys.
Plataforma que fomenta un canvi 
d’estratègia en termes de 
migració i refugiats/des, partint 
de la defensa dels drets humans i 
la no violència.
- 5 de la tarda
- Plaça del Bestiar
     En cas de pluja bar del Teatre Ateneu

Entrega de premis del concurs 
Anatomia del Còmic Celoní i 
presentació del 15è número de la 
col·lecció Noves generacions. 
Coordinació editorial, maquetació 
i organització del concurs a 
càrrec de Xavi Plana
- 6 de la tarda
- Sala Bernat Martorell 

Inauguració de l’exposició 
Una mar de poesia, homenatge a 
Pablo Neruda. Exposició 
col·lectiva d'artistes del Baix 
Montseny: Glòria Auleda, Rob 
Dubois, Judit Gil, Marduix, Martí 
Pey, Carles Puche, Stefano 
Puddu i Núria Rossell
- 7 de la tarda
- Rectoria Vella

Missa solemne de Sant Martí 
- 8 del vespre
- Església parroquial

Tast de vins
- 2/4 de 8 del vespre
- Sala Bernat Martorell 
- Preu: 1€
Cal inscripció prèvia a Vetes i Fils 
o a Bodegues Costa
Organitza: PDeCat Sant Celoni
Col·labora: Bodegues Costa

Correfoc amb Les Espurnes del 
Montseny i seguit del de La Pell 
del Dimoni.
- 8 del vespre
Recorregut: pl. Bestiar, c. Santa 
Fe, c.Torres i Bages, c. Bellver, 
c. Major, c. Sant Joan, c. Sant 
Antoni, c. Torres i Bages i pl. de la 
Vila.

Sardanes de Sant Celoni amb 
la Cobla tres vents. Ballada  i 
estrena d’una composició del
compositor de la Catalunya nord, 
Olivier Marqués dedicada a Joan 
Julià, durant 25 anys president 
de l’Agrupació Sardanista Baix 
Montseny
- 6 de la tarda
- Plaça de la Vila
     En cas de pluja a l’Esplai

Teatre, Les dones sàvies de 
Molière amb Enric Cambray i 
Ricard Farré
- 8 del vespre
- Teatre Ateneu - Sala Petita
- Preu: 12 €. Carnet de 
biblioteca, majors de 65 i menors 
de 14 i Carnet jove 10 € 
+informació
www.santceloni.cat/ateneu

Primera Sessió "Crónicas 
Nocturnas". Rosa Renaci 
Rol en Viu de Vampiro la 
Mascarada
- 2/4 de 10 del vespre
- Sala Bernat Martorell 
+info i inscripcions:
www.santceloninocturno.es
Organitza: ALC Lucius Invictum i Club 
Alastor

diumenge

19 novembre 

Presentació i exposició de 
Motos Històriques
- De 9 del matí a 1 del migdia
- Plaça de la Vila
Organitza: Carai com peta, entre el 
Montseny i el Montnegre

Capvuitada als Esports amb 
inflables i activitats infantils 
- De 10 del matí a 1 del migdia
- Pàrquing Pavelló 11 Setembre
Organitza: AAVV Residencial Esports
     En cas de pluja dins el pavelló

Ball a l’Esplai amb Parrilla
- 2/4 de 6 de la tarda
- L’Esplai 
- Preu: 4 € socis i 5 € no socis
Org.: Associació de Gent Gran, L’Esplai

Lliurament del 8è Guardó 
Indaleci a la implicació social
En reconeixement a la feina del 
voluntariat social 
- 6 de la tarda
- Teatre Ateneu – Sala Gran
- Preu: 6 €
Venda d’entrades: 2, 3 i 4 de 
novembre de 5 a 7 del vespre a 
l’Associació Neurològica i 1 hora 
abans de l’espectacle al Teatre
Associació Neurològica Baix Montseny

VIU EL PARC A SANT MARTÍ 
A l’Església de Sant Martí de 
Montnegre
Missa amb motiu de la festivitat 
de Sant Martí amb la participació 
de la Coral Briançó
- 11 del matí
Concert “Racons sonors”, un 
recorregut pels sons de la 
Mediterrània a càrrec de Jordi 
Marfà (violí i mandolina) i Daniel 
Pitarch (piano i acordió)
- 12 del migdia
Vermut de l’estiuet de Sant 
Martí amb la col·laboració dels 
parroquians de Sant Martí de 
Montnegre
- 1 del migdia 

dijous

16 novembre 

Tast del llibres, Els de pic i 
pala. Diari i memòries d’un 
biberó durant la Guerra Civil, de 
Salvador Gomis. A càrrec de 
Salvador Domènech, editor del 
llibre, i de Maria Teresa Gomis, 
filla de l’autor 
- 7 de la tarda  
- Biblioteca l’Escorxador  
    

divendres

17 novembre 

Hora del conte, Contes 
d’Andersen, a càrrec d’Eva 
González. Adreçat a infants a 
partir de P4. Les inscripcions 
s’obren dimecres 8 de novembre
- 6 de la tarda
- Biblioteca l’Escorxador

V Jornades de la Memòria 
Històrica de Sant Celoni: La 
Guerra Civil. Mobilització dels 
celonins al front

Conferència: Mobilització dels 
celonins en la Guerra Civil i morts 
al front, a càrrec de Josep M. 
Abril, historiador

Testimoniatges: 
La recerca de Josep Blanché, 
l’oncle que va morir al front i el 
Programa d’Identificació 
Genètica de Desapareguts de la 
Generalitat, a càrrec de M. 
Dolors Blanché
L’impacte de la Guerra, el poble 
per un nen de 12 anys a càrrec 
de Salvador Bordoy

Projecció: Testimonis de la 
reraguarda, Sant Celoni 
1936-1939, un documental 
realitzat per Xavier Alfaras amb 
les aportacions de diferents 
persones que van viure la guerra 
al poble
- 7 de la tarda 
- Sala Bernat Martorell 

Cinema, Pàtria la llegenda 
d’Otger Cataló i les 9 barons de 
la fama
- 8 del vespre
- Teatre Ateneu - Sala Petita
- Entrada gratuïta

Cinema VO Kalo Pothi, un 
pueblo de Nepal de Min Bahadur 
Bham
- 2/4 de 9 del vespre
- Sales Ocine de l’Altrium
- Preu: 4,50 €

dissabte

18 novembre 

BiblioLab, Torres de rècord. 
Taller d’experimentació científica 
a càrrec d’Escuelab. Adreçat a 
infants a partir de 5 anys. Les 
inscripcions s’obren dimecres 8  
de novembre
- 11 de matí
- Biblioteca l’Escorxador

Cinema infantil en català 
Cars 3
- 1/4 de 5 de la tarda
- Sales Ocine de l’Altrium
- Preu: 4,20 €

Pregó de Les 
Martinades, donem la 
benvinguda a les 
Festes populars que 
neixen enguany.
- 8 del vespre
- Plaça del Bestiar 

Les Bartinades, el correbars de 
Les Martinades. Menjar i beure a 
diferents bars del poble amenitzat 
amb la xaranga Borratxaranga. 
- 9 del vespre
- Sortida de la plaça del Bestiar
Tiquet: 12 €+1 € (got retornable). 
Venda anticipada: als bars 
col·laboradors (tiquets limitats).

Concert amb All Star Karaoke, i 
seguidament PD Panda
- 11 de la nit
- Teatre Ateneu - Sala Gran
- Gratuït, aforament limitat

dissabte

11 novembre 

Txi – Kung, la salutació taoïsta al 
sol i per fomentar la convivència, a 
càrrec de Teresa Moya
- 11 del matí
- Sala Bernat Martorell
Organitza: Maisha dansa luna zen

Campionat de tir amb arc, 
VIII Lance Medieval Trencat 
-  2/4 d’11 del matí
- Pont Trencat
Organitza: Arc Sant Celoni

Les Matinades, cercavila amb la 
Colla Bastonera Quico Sabaté, 
grallers La Palla a l’ull i Trabucaires 
de Cardedeu 
- de 2/4 de 10 a les 11 del matí
- Sortida av. de la Pau amb c. 

Germà Julià i continuarà pel c. 
Montserrat, c. Dr. Trueta, c. 
Major i pl. de la Vila

XXXIII Concurs d’Allioli Vila de 
Sant Celoni 
L’organització facilita els 
ingredients, cal portar els estris. 
S’obsequiarà als participants amb 
2 tiquets per l’esmorzar. Inscrip-
cions el mateix dia. Podreu deixar 
l’allioli per l’esmorzar popular
- de 2/4 de 10 a 11 del matí
- Plaça de la Vila

Esmorzar popular amb botifarra, 
bolets, pa i vi
- 10 del matí
- Plaça de la Vila 
- Preu: 3 €

Olimpíades populars
Equips de 8 persones. Places 
limitades
- a 2/4 11 del matí, a la pl. de la 
Vila trobada dels equips. 
- a les 11 del matí, inici de les 
Olimpíades, al passeig de la 
Rectoria Vella - Pertegàs
+informació i inscripcions a:
www.santceloni.cat

Vermut i porronada amb cervesa 
artesana i vi de bota
- 2/4 d’1 del migdia
- Plaça del Bestiar
      En cas de pluja bar del Teatre Ateneu
     

Concerts
- 2/4 d’11 de la nit 

amb Les Filomenes, 
grup de folk

- 12 de la nit amb 
Golden Beat, grup de funkie

- 2 de la matinada amb PD Aziza 
Sound, música reagge

- 3 de la matinada amb PD 
Barba, música actual

- Teatre Ateneu 
- Gratuït, aforament limitat

diumenge

12 novembre 

XVIIIa. Edició Montnegre BTT 
- 2/4 de 9 del matí
- Sortida del Centre Municipal 

d’Esports Sot de les Granotes
+informació
www.ccsantceloni.com
Organitza: Club Ciclista Sant Celoni

Passejada a La Roureda del 
Montnegre amb l’Escola de 
Natura del Montnegre i Corredor. 
Desplaçament en cotxe fins a 
Sant Martí de Montnegre. 
Recorregut 8 km, durada 4 h
- 9 del matí
- Punt de trobada: estació de 

tren de Sant Celoni

Hatha Ioga amb Neus Gasulla
- 10 del matí, grup adults
- 11 del migdia, grup nens i pares
- EB el Blauet – Sala polivalent
Organitza: Maisha dansa luna zen

Memorial, acte en record dels 
celonins que van morir o patir als 
camps de concentració nazis. 
Interpretació musical d’un grup 
de violoncels de l’EM de Música 
- 11 del matí 
- Cementiri Municipal
Org: Alumnes de l’Institut Baix Montseny 
que enguany han viatjat a Mauthausen

Plantada de gegants
- 3/4 de 12 del matí
- Plaça de la Biblioteca

Cercavila de Gegants amb la 
Colla de geganters i els gegants 
de les escoles 
- 12 del migdia
- Plaça de la Biblioteca
Recorregut: pg. Rectoria Vella, 
c. Univers, Grup Escolar, pl. 
Comte Montseny, Sant Martí, c. 
Major, pl. Església, i pl. de la Vila

Teatre, Exercicis d’amor amb la 
companyia el Pont Flotant
-  2/4 d’1 del migdia 
- Teatre Ateneu – Sala Petita
- Espectacle + plat de paella: 8 €
+informació
www.santceloni.cat/teatreateneu 

Espectacle d’animació infantil 
amb Jordi Yonietti
- 5 de la tarda
- Plaça de la vila
       Sala petita del Teatre Ateneu

Presentació dels equips del 
Club Futbol Sala Sant Celoni 
- 5 de la tarda  
- Centre Municipal d’Esports Sot    
  de les Granotes

Concert i Ball de Festa Major 
amb el grup Què Tal?   
- 6 de la tarda
- Teatre Ateneu Sala Gran

Túnel del Terror, 
El Castell encantat.
Sereu prou valents 
per arribar fins al 
final? El malvat bruixot us 
convida a un tour per la seva 
residència privada. Monstres, 
espectres i més coses paranor-
mals us esperen a dins per a fer 
que ho passeu de por!
- De 6 a 9 del vespre
- Col·legi La Salle
- Preu: 2 €

dilluns

13 novembre 

IInflables per a nens i nenes 
de 0 a 12 anys 
- De 2/4 d’11 del matí a 2/4 de 2
  del migdia  
- Plaça de la Vila
       En cas de pluja se suspèn

Tallers de manualitats i 
Xocolatada a 1€
- 2/4 d’11 del matí
- Plaça de la Vila
Organitza: AMPA Soler de Vilardell
       En cas de pluja a Can Ramis

Mou fitxa, jocs de taula infantils 
per a totes les edats, i safates 
d’experimentació pels menuts 
de casa
- D’11 del matí a 1 del migdia  
- Plaça de la Vila
       En cas de pluja a Can Ramis

Conferències per 
commemorar l’Any Sacharoff 
La pintora avantguardista russa 
Olga Sacharoff, establerta a 
Catalunya, va fer diverses 
estades a Sant Celoni convidada 
per la família Barba, que 
estiuejava al poble
-Olga Sacharoff: les imatges 

d'una vida de pintora a càrrec 
d'Elina Norandi, comissària de 
l'Any Sacharoff 

- L’estiueig a la Rectoria Vella de 
Sant Celoni a càrrec de Josep 
M. Abril, historiador

- 2/4 de 12 del matí  
- Rectoria Vella

Teatre, Necessito una infermera 
a càrrec del Grup de teatre Els 
Atrevits de L’Esplai de la Gent 
Gran
-  6 de la tarda
- Teatre Ateneu – Sala Gran
- Preu: 5 €. Venda d’entrades el 

mateix dia 1 hora abans de 
començar, al Teatre Ateneu

Organitza: Associació de Gent Gran, 
L’Esplai 

dimarts

14 novembre 

Música per a infants i les 
seves famílies 
- De 3 a 4 de la tarda 
  (de 0 a 1 anys)
- De 4 a 5 de la tarda 
  (d’ 1 a 3 anys)
+informació i inscripcions a:
www.santceloni.cat


