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Edició i disseny: 2011 Ajuntament de Sant Celoni

Benvolguts, benvolgudes,
Estem a punt de viure la Festa Major de Sant Martí, festes de tardor,
ara que el paisatge es vesteix de colors grocs i vermells encesos, els
dies s’escurcen, la quitxalla va i ve de l’escola i tot plegat ens convida a recollir-nos més d’hora a casa.
Aquests dies, però, sortim al carrer! les festes de Sant Martí, tot
i que tenen un altre caire que la de l’estiu, amb activitats més reduïdes, han de ser igual d’intenses i participades. Les pàgines que
segueixen presenten l’empenta i el dinamisme de les entitats amb
una oferta àmplia i molt variada; per posar alguns exemples la tradicional Marxa pel Montseny, la Castacabranyada, presentació i exposició de motos històriques, gimcana urbana, cercavila de gegants
i capgrossos de Sant Celoni, entre d’altres.
Activitats com el concurs de grafits, l’expressart, el concurs de pintura ràpida, nous números de la col·lecció d’Anatomia del còmic
celoní, teatre i dansa local amb Trocateatre, l’Associació de teatre,
dansa i música, espai de creació del Baix Montseny o Visca el Parallel del grup de teatre de l’Esplai de la Gent Gran, entre d’altres, són
referents de la creació local.
Cal fer esment especial dels espais d’actes solidaris, de reflexió, de
record i de memòria i de posar en valor el nostre patrimoni: l’homenatge a Santi Santamaria, la inauguració de l’exposició del centenari de la Salle, el 2n guardó INDALECI a la implicació social, donació
de sang...
Gaudim-ne activament, desitjo i espero trobar-nos-hi!
Joan Castaño Augé
-alcalde-
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AGENDA

dissabte, 29 d’octubre

dimecres, 2 de novembre

5 tarda: FESTA DE LA CASTANYADA
amb espectacle infantil, tallers i venda de castanyes
A la plaça de la Vila

tarda: INICI DEL CAMPIONAT DE BOTIFARRA
format lliga
Al cafè de l’Ateneu

Organitza: JSC (Joventut Socialista de Catalunya) Sant Celoni

Organitza: Societat Ateneu

7 tarda: SARDANES amb la cobla Ciutat de Terrassa
A la plaça de la Vila

divendres, 4 de novembre

Organitza: Agrupació Sardanista Baix Montseny

7 tarda: INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ
Col·legi La Salle. Cent anys a Sant Celoni, 1911-2011
A la Rectoria Vella

diumenge, 30 d’octubre

4

MOTOCROS PARCMOTOR VALLGORGUINA
Puntuable pel Campionat de Catalunya i pel Campionat provincial de Barcelona. Trofeu Diputació de
Barcelona
A la 9 h entrenaments
A les 11 h CURSA
A les 14.30 h lliurament de premis
Categories: iniciació, alevins, MX 85, sots-19
Entrada gratuïta
Al circuit gran del Parcmotor de Vallgorguina
Organitza: Moto Club Sant Celoni

dilluns, 31 d’octubre
CASTACABRANYADA
Es vendran castanyes, moscatell i vi novell
5 de la tarda
TALLERS amb la Maria Castanyera
A la plaça de la Vila
2/4 de 7 de la tarda
ESPECTACLE DE MÀGIA I PALLASSOS
amb El Mac Mon i Tona
A la plaça de la Vila
Organitza: Bocs i Cabres

7 del vespre: HOMENATGE a SANTI SANTAMARIA
– Presentació de la revista VALLESOS. Gent, Terra
i Patrimoni
Amb la participació de Regina Santamaria, Xavier
Pellicer, Martí Boada, Montserrat Ponsa, Ramon Grivé
i Ramon Parellada, entre d’altres.
Clourà l’acte l’alcalde de Sant Celoni Joan Castaño.
A l’inici es farà el Ball d’Homenatge, amb Joan Serra i
Jaume Arnella, inspirat en la Polca de Sant Celoni.
A Can Ramis, Sala Bernat Martorell
Organitza: Revista Vallesos i Ajuntament de Sant Celoni

2/4 de 10 de la nit: TOT VA BÉ SI ACABA BÉ
amb el grup de Teatre Scla’ka Sí Teatre
A partir de l’obra de William Shakespeare, es proposa una dramatúrgia centrada en el valor que els
diferents personatges donen a la virginitat; amb un
treball intens a nivell emocional, veritable eina per
arribar al públic.
Al Teatre Municipal Ateneu, Sala Gran
Preu: 8 euros
Venda d’entrades a les taquilles del Teatre mitja hora
abans de l’espectacle
Organitza: Trocateatre

dissabte, 5 de novembre

diumenge, 6 de novembre

6 de la tarda: INSCRIPCIONS
XXXIV Marxa pel Montseny amb Marxeta
Fins a les 9 del vespre
A la plaça de la Vila
Preu: 7 euros

2/4 de 8 del matí: XXXIV Marxa pel
Montseny amb Marxeta
Inscripcions a partir de 2/4 de 7 del matí
Sortida: Pavelló Municipal d’Esports 11 de Setembre
Preu: 7 euros

Organitza: Centre Excursionista Sant Celoni i Grup de Marxaires
“Som de Sant Celoni”

Organitza: Centre Excursionista Sant Celoni i Grup de Marxaires
“Som de Sant Celoni”

6 de la tarda: MÚSICA EN VIU amb els Mandanga
A la plaça de la Vila

9 del matí: XIII Trofeu Vila de Sant Celoni,
de TIR A L’ARC
Open de Sala per equips
Al Pavelló Municipal d’Esports 11 de Setembre

Organitza: Cabernet

6 de la tarda: DESFILADA DE MODA
Vestuari de dansa i vestits de festa
Al Centre Comercial i d’Oci Altrium (local B-p)
Preu: 5 euros inclou còctel de cava
Organitza: TALP (Associació de Ball Tots a la Pista)

7 del vespre: INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ
Josep Deulofeu Bosch, pintures
A benefici de l’Associació Neurològica Baix Montseny.
A Can Ramis
Organitza: Associació Neurològica Baix Montseny

8 del vespre:
Concert Desconcertant amb l’Orquestra de Cambra de l’Empordà. Programació Entrefestes.
Al Teatre Municipal Ateneu, Sala Petita
Preu: 10 euros i 5 euros (amb carnet jove, menors de
14 anys i majors de 65 anys)
Venda d’entrades anticipades al Centre Municipal
d’Expressió (c. Sant Josep, 18) de dilluns a dijous i
mitja hora abans de l’espectacle a les taquilles del
Teatre.

Organitza: Club Arc Sant Celoni

de 9 del matí a 1 del migdia: PRESENTACIÓ i
EXPOSICIÓ DE MOTOS HISTÒRIQUES
A la plaça de la Vila
A les 11 del matí, recorregut: plaça de la Vila, Benzinera BP, c. Roger de Flor / Jaume I, av. de la Pau /
c. Dr. Trueta, Cal Agustí d’Olzinelles (11 Km), Pont
de Ponent (Centre Comercial Altrium), av. Verge del
Puig/c. Diputació i plaça de la Vila (19 km).
Punt de reagrupament i espera per a Motos de poca
cilindrada o molt lentes: Pont de Ponent (Centre
Comercial Altrium, Km 7,8)
Organitza: Amics de la Moto Antiga de Sant Celoni i la Colla del Persiacàs

11 del matí:
GIMCANA DE CARRUATGES DE CAVALLS
XII Concurs d’Enganxalls.
Final de la V Lliga Intercomarcal d’Enganxalls Amateur
Al final del carrer Esteve Cardelús
Més informació: 630 09 82 81
Organitza: Comissió de Sant Antoni Abat

6 de la tarda: EMOCIONS o SENSACIONS
Un petit espectacle de dansa neoclàssica basat en
sentiments de l’ésser humà
Preu: 5 euros
Al Teatre Municipal Ateneu, Sala Petita
Organitza: Escola de Dansa Esther Cortés

5

FESTES DE SANT MARTÍ

6

divendres, 11 de novembre
7 del vespre: PRESENTACIÓ de la restauració del
DRAC DE VILARDELL de la Colla de Diables de
Sant Celoni
Ballada i encesa del Drac.
Després quedarà exposat a Can Ramis
A la plaça de la Vila
Organitza: Colla de Diables de Sant Celoni

8 del vespre: MISSA SOLEMNE de Sant Martí
Presidida per Salvador Cristau i Coll, Bisbe auxiliar de
Terrassa. Amb ofrenes de les diverses entitats del poble.
A l’església parroquial
10 de la nit: LA CANTINA primer muntatge escènic de l’Associació Teatre, Dansa i Música, espai
de creació del Baix Montseny
Espectacle de teatre, dansa i música en directe
Al Teatre Municipal Ateneu, Sala Gran
Preu: 8 euros
Venda d’entrades a les taquilles del Teatre mitja hora
abans de l’espectacle

dissabte, 12 de novembre
10 del matí: FIRA ARTESANA DE SANT MARTÍ
Oberta fins a 2/4 de 9 del vespre
Demostracions d’oficis: forjador, perfumista, terrissaire, forner...
A la plaça de la Vila
12 del migdia: TALLER de DANSES DEL MÓN
A la plaça de la Vila
Organitza: Passaltpas

12 del migdia: JORNADA DE PORTES OBERTES als
nous locals de Servei d’Aliments de Càritas Parroquial
Al Centre de Culte Sant Ermenter, c. Empordà, 25

5 de la tarda: CERCAVILA DE GEGANTS i
capgrossos de Sant Celoni
Amb la participació de les escoles locals. Si teniu capgrossos, porteu-los i participeu a la cercavila.
A la plaça de la Vila
Recorregut: pl. de la Vila, c. Major, pl. del Comte del
Montseny, c. de Campins, ballada dels gegants al
Centre Sociosanitari Verge del Puig,
continuació: c. de Campins, c. del Germà Emilià,
c. Major, pl. de l’Església, c. Major i pl. de la Vila
Organitza: Colla de Geganters

7 del vespre:
CONCERT FAMILIAR amb Lax’n’busto
Al Teatre Municipal Ateneu, Sala Gran
Preu: 5 euros (fins a 5 anys gratuït)
11 de la nit: CONCERT amb Lax’n’busto
Al Teatre Municipal Ateneu, Sala Gran
Preu: 10 euros
Seguidament DJ ALEIX
MAD Llinars del Vallès, BLUE Hostalric i
discoteca 4 Sant Celoni
Sessió de pop llatí i house
Al Teatre Municipal Ateneu, Sala Gran

diumenge, 13 de novembre
8 del matí: XIIa. Edició MONTNEGRE BTT
Sortida del Centre Municipal d’Esports Sot
de les Granotes
Informació: www.ccsantceloni.com
Organitza: Club Ciclista Sant Celoni

2/4 de 9 del matí: CONCURS D’HABILITAT i
PRECISIÓ DE CANYA
Al Camp de Futbol de Can Sans
Organitza: Agrupació de Pescadors Esportius de Sant Celoni

2/4 de 10 del matí:
CAMPIONAT DE BILLAR 3 MODALITATS
Entre el CB Canet i el CB Sant Celoni
A 2/4 de 2 del migdia barbacoa popular (xai, botifarres,
mongetes... i sorpreses) amenitzat amb música.
Preu: 8 euros.
Venda de tiquets al Bar Bruce i al Club Billar
Al c. Veneçuela s/n (centre de Dia Indaleci Losilla)

d’11 del matí a 2 del migdia: EXPRESSART 11 +
pintada del GRAFIT guanyador del concurs Els
grafits de Sant Celoni
EXPRESSART 2011: Activitats d’expressió on grans i
petits hi podran participar
Bases del concurs Els grafits de Sant Celoni a la pàgina 13 d’aquest programa.
A la plaça de l’Església i carrer Major

Organitza: Club Billar Sant Celoni

2/4 de 10 del matí: XXVII CONCURS D’ALLIOLI
Vila de Sant Celoni
A la plaça de la Vila
Cal portar els estris. Els ingredients els facilita l’organització. S’obsequiarà a tothom que hi participi. Les
inscripcions es faran el mateix dia i la durada del concurs serà fins a les 11 del matí; podeu deixar l’allioli,
perquè la gent que participa a l’esmorzar popular el
pugui tastar.
10 del matí: ESMORZAR POPULAR
Pa o torrades amb tomàquet, botifarra, bolets, aigua i vi
A la plaça de la Vila
Preu tiquet: 3 euros
Servit per la Colla de Geganters
10 del matí: FIRA ARTESANA DE SANT MARTÍ
Oberta fins a 2/4 de 9 del vespre
Demostracions d’oficis: forjador, perfumista, terrissaire, forner...
A la plaça de la Vila
2/4 d’11 del matí: INSCRIPCIONS al Concurs de
PINTURA RÀPIDA
Activitat inclosa dins l’EXPRESSART 2011, on s’hi podrà participar dins d’una de les 6 categories establertes: de 0 a 4 anys, de 5 a 6, de 7 a 8, de 9 a 11 de 12
a 14 i a partir de 15 anys. Més informació a la pàgina
14 d’aquest programa.
A la plaça de l’Església
Organitza: alumnes de Visual i Plàstica de 4t d’ESO del Col·legi Cor de Maria
de Sant Celoni

3/4 de 12 del migdia: PRESENTACIÓ de La sargantana celonina, obra d’AITANA SUCH, guanyadora al Concurs ràpid de fang de l’edició Art
al Carrer 2008
A l’edició de l’Art al carrer 2008, el que ha anat
evolucionant cap a l’Expressart d’avui, els alumnes de
4t d’Eso del Col·legi Cor de Maria, sota la supervisió
de la Glòria Auleda, van organitzar un concurs ràpid
d’escultura de fang. El premi del concurs consistia en
passar l’obra de fang a bronze i col·locar-la en algun
indret del poble que la mateixa autora va triar. Un
jurat format per entesos en el món de l’art va seleccionar aquesta peça.
Al lateral de l’Església, c. Abat Oliba
12 del migdia: Espectacle d’animació infantil
QUE COMENCI LA FESTA
Cançons i danses a càrrec de Jaume Ibars
A la plaça de la Vila
2/4 d’1 del migdia: XERRADA: “Les fortificacions
i altres aspectes inèdits de la tercera guerra Carlina a
Sant Celoni” de Joan Portals
Treball publicat al volum 26 de les Monografies del
Montseny. Presentarà l’acte l’advocat Ramon Verdaguer.
Al Teatre Municipal Ateneu, Sala Petita
Organitza: Llibreria Alguer 7

5 tarda: CAMPIONAT DE BILLAR 3 MODALITATS
Finals i repartiment de premis
Al c. Veneçuela s/n (centre de Dia Indaleci Losilla)
Organitza: Club Billar Sant Celoni
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2/4 de 6 de la tarda: CONCERT i
BALL DE FESTA MAJOR
A càrrec de L’ORQUESTRA SETSON
Al Teatre Municipal Ateneu, Sala Gran
Preu: 5 euros
6 de la tarda: PRESENTACIÓ de dos nous números de la col·lecció ANATOMIA DEL CÒMIC
CELONÍ, coordinació editorial i maquetació a
càrrec de Xavi Plana
Enguany es presenten els números d’Oriol Quin “Ori”
i d’Edu Cereza
A Can Ramis, Sala Bernat Martorell
7 del vespre: ENTREGA DE PREMIS del Concurs
de pintura ràpida de l’EXPRESSART 11
Lectura de l’acta del jurat i entrega de premis
Les obres es podran recollir de 8 a 2/4 de 9 del vespre
A Can Ramis
Organitza: alumnes de l’optativa de Visual i Plàstica de 4t d’ESO del Col·legi
Cor de Maria de Sant Celoni
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dilluns, 14 de novembre
d’11 del matí a 1 del migdia: TALLERS de fang i
de joguines amb material reciclat i INFLABLE per
als infants
Carpes amb monitors per als tallers i l’inflable de la Selva
A la plaça de la Vila
6 de la tarda: VISCA EL PARAL·LEL
Espectacle inspirat en la música, el ritme i les cançons
del Paral·lel dels anys 60. Tot plegat posat en escena
en play-back
Al Teatre Ateneu, Sala Gran
Preu: 4 euros ( per a tothom)
Venda d’entrades anticipades a les taquilles del Teatre
Municipal Ateneu, els dies 9 i 10 de novembre de 5 a
7 de la tarda.
Organitza: grup de teatre “ELS ATREVITS” de l’Esplai de Gent Gran.

AGENDA

dijous, 17 de novembre

dissabte, 19 de novembre

7 de la tarda: RECITAL POÈTIC MUSICAL
Cançons de totes les hores, a càrrec de Toni Subirana.
Subirana canta Sagarra
Cançons sobre poemes de Josep Maria de Sagarra,
en motiu del 50è aniversari de la seva mort
A la Biblioteca Municipal l’Escorxador

De 10 del matí a 9 del vespre:
EXPOSICIÓ i PRESENTACIÓ DEL NADAL
Amb diferents activitats: xocolatada, cremada de
torrons, taller infantil, contes, xerrades, demostració
floral, mostra d’art... i moltes sorpreses més.
Al carrer Major, 37

divendres, 18 de novembre

Circuit gran
MOTOCROS FESTA MAJOR DE SANT MARTÍ
A les 9 del matí, entrenaments
A les 11 h, CURSA
A 2/4 de 3 del migdia, lliurament de premis
Puntuable per: Campionat social
Categories: iniciació, alevins, MX 85, open I MX 3
(Veterans)

7 de la tarda:
EXPOSICIÓ i PRESENTACIÓ DEL NADAL
Inauguració, presentació i pica-pica per a tothom
Al carrer Major, 37
8 del vespre: DESIG D’ÒPERA
Versus Teatre & cia. presenten òpera d’una manera
fresca, original i de gran qualitat vocal de joves intèrprets. Versions originals de diferents peces operístiques
en francès, italià i alemany, totes subtitulades en català.
Al Teatre Municipal Ateneu, Sala Gran
Preu: 12 euros i 10 euros (anticipades)
Venda d’entrades anticipades al Centre Municipal
d’Expressió(c. Sant Josep, 18) de dilluns a dijous i
mitja hora abans de l’espectacle a les taquilles del
teatre.

Circuit petit
GRAN FINAL XVI CAMPIONAT RESISTÈNCIA
TERRA 50 cc
A la 1 del migdia, entrenaments
A les 3 del migdia, CURSA
A 2/4 de 7 del vespre, lliurament de premis
Categories: automàtics i canvi
Entrada gratuïta
Al circuit del Parcmotor de Vallgorguina

11 de la nit: INICI DE SESSIONS’N’SONA 20112012, amb FYLING RENOS i LOW SHAKE com a
grup convidat
FYLING RENOS ha estat la banda guanyadora del
Sant Celoni Sona! Concurs 2011. Iniciem la programació dels Sessions’n’sona 2011-2012 amb la
presentació del CD que han enregistrat com a premi
del concurs
Al Teatre Municipal Ateneu, Sala Petita

5 de la tarda: LINETALP Sant Celoni CAMPIONAT de COUNTRY i LINEDANCE
Competició de LineDance puntuable pel rànquing
2011-2012 d’aquesta modalitat per a la Federació
Catalana de Ball Esportiu
Preu entrada campionat més festa Line Dance: 8
euros (amb refresc inclòs)
Al Centre Comercial i d’Oci Altrium - TALP (local B-9)

Organitza: Moto Club Sant Celoni

Organitza: TALP (Associació de Ball Tots a la Pista)
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8 del vespre:
Blaus de l’ànima: més de 20 anys ben a prop
amb Maria del Mar Bonet (veu) i Manel Camp
(piano). Programació Entrefestes.
Al Teatre Municipal Ateneu, Sala Petita
Preu: 10 euros i 5 euros (amb carnet jove, menors de
14 anys i majors de 65 anys
Venda d’entrades anticipades al Centre Municipal
d’Expressió (c. Sant Josep, 18) de dilluns a dijous i
mitja hora abans de l’espectacle a les taquilles del
teatre.
9 del vespre: TALPLine Sant Celoni –
FESTA LINE DANCE
Al Centre Comercial i d’Oci Altrium - TALP (local B-9)
Preu: 5 euros (amb refresc inclòs)
Organitza: TALP (Associació de Ball Tots a la Pista)

diumenge, 20 de novembre
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10 del matí: JOCS i ANIMACIÓ INFANTIL, INFLABLES i XOCOLATADA
Al pàrquing del Pavelló Municipal d’Esports 11 de
setembre
Organitza: AVV Residencial Esports

10 del matí: PASSEJADA GUIADA
SANT LLORENÇ DE VILARDELL: terra de boscos i
llegendes
Passejada per aquest antic municipi montnegrí,
passant per Sant Llorenç, el coll, Can Riera i el castell
de Vilardell
Durada del recorregut: 3-4 hores
Punt de trobada a l’estació de ferrocarril de Sant Celoni. Desplaçament en vehicles particulars fins a Sant
Llorenç de Vilardell.

Sant Martí de
Montnegre
VIU EL PARC A
SANT MARTÍ DE
MONTNEGRE
2/4 de 12 del migdia: MISSA
En motiu de la festivitat de Sant Martí
A l’església de Sant Martí de Montnegre
2/4 d’1 del migdia: MÚSICA POPULAR amb el
grup Riu, BALLADA DELS GEGANTS de La Batllòria, i, VERMUT de l’estiuet de Sant Martí
preparat pels parroquians de Sant Martí de Montnegre. Al pati de l’església de Sant Martí de Montnegre
amb el suport de la Diputació de Barcelona, Servei de
Parcs Naturals i la col·laboració dels parroquians de
Sant Martí de Montnegre
6 de la tarda: PLECS
A càrrec de la Companyia Enfila’t.
Espectacle de teatre, circ, música i moviment
Al Teatre Municipal Ateneu, Sala Gran
Preu: 10 euros i 5 euros (amb carnet jove, menors de
14 anys i majors de 65 anys
Venda d’entrades anticipades al Centre Municipal
d’Expressió (c. Sant Josep, 18) de dilluns a dijous i
mitja hora abans de l’espectacle a les taquilles del
teatre.

dimarts 22, dimecres, 23 i
dijous 24 de novembre
6 de la tarda: CONCERTS DE SANTA CECÍLIA a
càrrec dels alumnes de l’Escola Municipal de Música
A l Teatre Municipal Ateneu, Sala Petita

divendres, 25 de novembre
de 5 a 9 del vespres: DONACIÓ DE SANG
A Can Ramis
Organitza: Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, amb la
col·laboració de Creu Roja

6 de la tarda: HORA DEL CONTE
Contarrons amb tomàquet,
amb la companyia Ós Mandrós
Sessió per a infants a partir de 4 anys.
Prèvia inscripció a la Biblioteca
A la Biblioteca Municipal l’Escorxador

5 de la tarda: COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Amb la col·laboració i actuacions d’entitats com el Cor
de Dones de l’Escola Municipal de Música, l’Associació
de Bocs i Cabres de Sant Celoni, la Colla Bastonera
Quico Sabaté, l’Associació de Dansa Espiritual del
Ventre, el Grup de Teatre Rebrot, el Grup de Dones
Progressistes del Baix Montseny i l’Associació Neurològica Amics del Baix Montseny.
A la plaça de la Vila i Can Ramis
Es publicarà un programa a part que podreu consultar
al web www.santceloni.cat
Organitza: CIRIG (Centre d’Informació i Recursos per la Igualtat de Gènere)

6 de la tarda: LECTURA DEL MANIFEST DEL DIA
INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE
GÈNERE a càrrec de Joan Colomo, que interpretarà
algunes cançons
A la plaça de la Vila
Organitza: CIRIG (Centre d’Informació i Recursos per la Igualtat de Gènere)

Organitza: Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, amb la
col·laboració de Creu Roja

10 de la nit: Lliurament del 2n guardó INDALECI a
la implicació social
Amb l’actuació de l’alumnat de l’Estudi de Dansa
Margarita Ponce, Coral Briançó, Glòria Muntasell, Jazz
Band i Sextet de Saxos de l’escola Municipal de música, Margarita Ponce, Roger Tàpies
Teatre Municipal Ateneu – Sala Gran
Preu: 6 euros
Venda d’entrades anticipades a l’Ateneu, el dijous 24
de novembre, de 7 a 8 del vespre i una hora abans de
començar l’espectacle.

11 del matí: BALL COUNTRY amb COR COUNTRY
a càrrec d’Emili Muntaner fins a les 2 del migdia
Col·laborador amb el Banc de Sang
A la plaça de la Vila

Organitza: Associació Neurològica A. Baix Montseny
Acte a benefici de l’Associació Neurològica A. Baix Montseny
Patrocina el guardó : BBServeis
Col·labora: Associació Contra el Càncer, Càrites, Creu Roja i Ajuntament de
Sant Celoni

dissabte, 26 de novembre
de 10 a 2 del migdia i de 5 a 9 del vespres:
DONACIÓ DE SANG
A Can Ramis

Organitza: Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, amb la
col·laboració de Creu Roja
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diumenge, 27 de novembre
6 de la tarda: CINEMA A L’ATENEU
La clau de Sarah, de Gilles Paquet-Brenner
Al Teatre Municipal Ateneu, Sala Petita

divendres, 2 de desembre
6 de la tarda: PETITA HORA DEL CONTE
Contes i rondalles, amb Rosa Fité
Sessió per a infants d’1 a 3 anys.
Prèvia inscripció a la Biblioteca
A la Biblioteca Municipal l’Escorxador
8 del vespre:
Concert de Música de Cambra. Cicle Anna Ricci
A càrrec de l’Associació Catalana d’Intèrprets de
Música Clàssica. Programació Entrefestes.
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Al Teatre Municipal Ateneu, Sala Petita
Preu: 10 euros i 5 euros (amb carnet jove, menors de
14 anys i majors de 65 anys
Venda d’entrades anticipades al Centre Municipal
d’Expressió(c. Sant Josep, 18) de dilluns a dijous i mitja
hora abans de l’espectacle a les taquilles del teatre.

dissabte, 3 de desembre
10 del matí: TALLER D’SCRAPBOOKING per a
adults
(creació d’una composició de memòries i records mitjançant fotografies i altres processos creatius)
Amb Neus Puig (de la botiga Avioncitos)
Prèvia inscripció a la Biblioteca
A la Biblioteca Municipal l’Escorxador
5 de la tarda: GIMCANA CULTURAL URBANA
Gimcana per gaudir del Sant Celoni històric que el dia
a dia ens amaga, pensat per a totes les edats.
Amb sortida i arribada al Centre Comercial i d’Oci
Altrium-TALP (local B-9)
Organitza: TALP (Associació de Ball Tots a la Pista)

de les 8 del vespre a les 3 de la matinada:
II WHITE OWL FESTIVAL
Segona edició del festival de música alternativa amb
preferència pels estils postrock i hardcore; aquest any
amb la participació de grups com Zeidun, Els Surfing
Sirles, Bullitt, Apart, entre d’altres.
Hi haurà sopar.
Al Teatre Municipal Ateneu, Sala Petita
Preu de l’entrada: 7 euros
Més informació: www.whiteowlfest.plisweb.com
Organitza: JASC (Joventut Alternativa de Sant Celoni

diumenge, 4 de desembre
6 de la tarda: CONCERT i BALL
A càrrec de l’ORQUESTRA MONTGRINS
Al Teatre Municipal Ateneu, Sala Gran
Preu: 7 euros

dissabte, 10 de desembre
de les 10 del matí a 2/4 de 9 del vespre:
FIRA DE NADAL
Amb activitats d’animació per a petits i grans
Pels carrers del centre de Sant Celoni
Col·labora: Sant Celoni Comerç, Anselm Clavé Centre i Mercat Municipal de
Sant Martí

7 del vespre: ESCUDELLA per a tothom
A la plaça de la Vila

divendres, 16 de desembre
6 de la tarda: ENCESA SOLIDÀRIA
Encesa solidària del centenari del Col·legi La Salle en
benefici del projecte de PROIDE al Perú
A la plaça de la Vila
Organitza: Col·legi La Salle, PROIDE i AEG Erol

dissabte, 17 de desembre
10 del matí:
TALLER D’SCRAPBOOKING per a adults
(creació d’una composició de memòries i records mitjançant fotografies i altres processos creatius)
Amb Neus Puig (de la botiga Avioncitos)
Prèvia inscripció a la Biblioteca
A la Biblioteca Municipal l’Escorxador

CREACIÓ LOCAL
A SANT CELONI
Poc a poc, les Festes de Sant Martí es van convertint
en les festes de la “creació local” i enguany fem un
pas més. En l’àmbit de les arts visuals, s’enceta una
nova etapa amb el concurs de grafits, l’Expressat continua el seu camí, inaugurarem l’obra guanyadora del
concurs ràpid de fang de l’Art al Carrer 2008 i es durà
a terme el I Concurs de pintura ràpida, amb un munt
més d’activitats ideals per a participar-hi grans i petits.
Així mateix, presentem dos números més de l’Anatomia del còmic celoní a mig camí de l’edició d’aquesta
col·lecció.
Pel que fa a les arts escèniques, aquestes festes apleguen programació de teatre amateur, grups de música
local i DJs municipals.
A continuació us detallem les bases del concurs de
grafits i del concurs ràpid de pintura, us presentem la
sargantana celonia i us expliquem breument la història
de les edicions de l’Anatomia del Còmic celoní.

03. Cada persona o col·lectiu podrà presentar un
màxim de 2 obres per a cada tram de paret.
04. Es valoraran positivament els projectes que pensin
els 3 trams de paret com a una de sola.
05. També cal tenir present les característiques de les
parets on es pintarà el grafit a l’hora de pensar
els projectes, mides, ubicació (hi ha una escola a
davant d’una de les parets), etc.
06. De tots els projectes presentats, el jurat seleccionarà un guanyador per a cada tram.
07. El premi del concurs consistirà en pintar els grafits
escollits, a les parets esmentades, durant les Festes
de Sant Martí de Sant Celoni, diumenge 13 de
novembre, de 9 a 2 del migdia
08. L’organització proporcionarà el material necessari.
09. El jurat del concurs estarà format per 3 persones vinculades al món de les arts plàstiques i
visuals que valoraran la qualitat, la composició i
l’originalitat de cada projecte.
10. Qualsevol situació no prevista a les bases, serà
resolta a criteri de l’organització.

CONCURS “ELS GRAFITS
DE SANT CELONI”
L’objectiu del concurs Els grafits de Sant Celoni és
promocionar i difondre els artistes locals i del Baix
Montseny en l’àmbit del grafit.
BASES DEL CONCURS
01. Hi podrà participar qualsevol persona o col·lectiu
del Baix Montseny. Entenem per Baix Montseny les
15 poblacions següents: Breda, Campins, Fogars
de Montclús, Gualba, Hostalric, Llinars del Vallès,
Montseny, Riells i Viabrea, Sant Antoni i Sant Pere
de Vilamajor, Sant Esteve i Santa Maria de Palautordera, Vallgorguina, Vilalba Sasserra i Sant Celoni; si es tracta d’un col·lectiu, com a mínim 1 dels
seus membres haurà de ser d’alguna d’aquestes
poblacions.
02. Els trams de paret a grafitar seran tres, dos al
carrer Abat Oliba i un al carrer Grup Escolar. A la
web www.santceloni.cat/concursgrafits trobareu el
croquis i algunes fotografies.

INSCRIPCIONS
Les inscripcions es faran a l’OAC, de dilluns, 17
d’octubre, a divendres, 4 de novembre. L’OAC és
l’Oficina d’Atenció Ciutadana, que es troba al c. Campins, 24 de Sant Celoni, i els seus horaris de recollida
d’inscripcions seran de dilluns a divendres, de 2/4 de 9
del matí a 2/4 de 3 del migdia.
Per inscriure’s s’haurà d’entrar una instància especificant-hi:
- Dades de la persona que s’inscriu o col·lectiu (nom
i cognoms, telèfon de contacte, adreça postal i de
correu electrònic)
- Títol del projecte
- Imatge a pintar. S’haurà d’adjuntar un esbós del projecte en tamany DIN-A3, especificant si el projecte és
per un, dos o els tres trams de paret; per a cada tram
farà falta un esbós específic.
- Llistat de material necessari, tenint en compte les
mides de les parets.
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LA SARGANTANA
CELONINA

CONCURS DE PINTURA
RÀPIDA- EXPRESSART 2011

Diumenge, 13 de novembre a 3/4
de 12 del migdia, al lateral de
l’Església, al carrer Abat Oliba

Diumenge, 13 de novembre

A l’edició de l’Art al carrer 2008, el que ha anat
evolucionant cap a l’Expressart d’avui, els alumnes de
4t d’Eso del Col·legi Cor de Maria, sota la supervisió
de la Glòria Auleda, van organitzar un concurs ràpid
d’escultura de fang. El premi del concurs consistia en
passar l’obra de fang a bronze i col·locar-la en algun
indret del poble que la mateixa autora va triar. Un
jurat format per entesos en el món de l’art va seleccionar aquesta peça, la sargantana celonina, que tot
seguit la seva autora, l’Aitana Such, ens explica qui
és aquesta sargantana...
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Us presentem a la sargantana celonina. Cada dia
puja a dalt de l’església per contemplar des de ben
amunt tot el poble i prendre el sol. Tot i això li agrada
molt baixar i passejar-se pel poble, a peu de carrer.
Vigileu quan camineu de no trepitjar-la ja que és
molt curiosa i s’apropa molt a tot arreu! Li encanten
les nostres places, aquests llocs on ajuntem costums,
cultura i música propis o d’altres països que ens
enriqueixen... Ai, la música!! Li apassiona! Per això
quan toquen campanes la veureu pujar corrents per
no perdre’s el ritme...
Ella segur que no faltarà a cap festa major, des de
dalt de l’església gaudirà de la celebració amb tots
nosaltres!

Inscripcions (segellat i identificació): a la plaça
de l’església a partir de 2/4 d’11 del matí, cal que
tots els participants facin la inscripció on es posarà
el segell en el suport pictòric per poder participar. La
inscripció és gratuïta.
Entrega dels treballs: fins a les 2 del migdia al
mateix lloc on s’ha fer la inscripció.
Categories:
(A) de 0 a 4 anys
(B) de 5 a 6 anys
(C) de 7 a 8 anys
(D) de 9 a 11 anys
(E) de 12 a 14 anys
(F)a partir de 15 anys
Material per pintar: cada participant ha de portar
el material, les mides del suport no poden superar
els 42 cm per qualsevol dels seus costats. La tècnica
pictòrica és lliure.
Temàtica: qualsevol racó de la plaça de l’Església i el
carrer Majó (de la plaça de l’Església a al començament de la plaça de la Vila)
Premis: hi ha premi per a tothom en entregar el
treball i un 1r i 2n premi per cada categoria.
Exposició: tots els treballs s’exposaran a Can Ramis
el mateix diumenge, 13 de novembre, de 5 a 8 del
vespre.
Lectura, acta del jurat i entrega de premis: a les
7 del vespre del mateix diumenge a Can Ramis. Les
obres es podran recollir entre les 8 i 2/4 de 9 del vespre, després de l’entrega de premis. L’organització té
el dret d’imatge sobre totes les obres. El jurat estarà
format per 5 persones del món de l’art.
La participació en el concurs suposa la total acceptació de les bases.
Organitza: alumnes de l’optativa de visual i plàstica
de 4t d’ESO de Col·legi Cor de Maria de Sant Celoni.

ANATOMIA DEL
CÒMIC CELONÍ

EXPOSICIONS

Des de 2007, l’Ajuntament de Sant Celoni edita la
col·lecció “Anatomia del còmic celoní”, que aplega un
conjunt de revistes que recullen còmics i il·lustracions
que s’han fet a Sant Celoni des dels anys seixanta fins a
l’actualitat.

Col·legi La Salle.
Cent anys a Sant Celoni, 1911-2011

En aquests moments, ens trobem al bell mig de la seva
edició, ja que amb els dos números que es presentaran
aquestes Festes de Sant Martí, encetarem la segona part
de l’edició final que constarà de 14 volums. Ara doncs, és
bon moment per fer-ne un repàs.
Cada número de la col·lecció es planteja com un monogràfic d’un sol autor, de manera que es pot fer una mostra molt acurada de cada dibuixant. Xavi Plana, promotor
i coordinador del projecte i autor d’un dels números, és
qui ha treballat amb cada un de la resta d’autors per triar
el material que ells desitjaven publicar. El darrere de tot
plegat hi ha la pretensió de convertir cada número en una
petita antologia de cada un dels autors, fent-se de manera entenedora per al lector i que cada historieta o dibuix
que s’hi publiqui vagi acompanyada d’informació tècnica
com on s’ha publicat anteriorment aquells historieta, o si
és inèdita, l’any de realització, etc. Cada un dels números
va introduït per una entrevista a cada autor, amb l’ intenció de descobrir una mica més a cada un d’ells.
La voluntat de l’Ajuntament de Sant Celoni és continuar
editant dues revistes més cada any, fins a completar la
col·lecció, ja que aquesta es considera un testimoni molt
important dels autors de còmic autòctons i nouvinguts a
Sant Celoni.

RECTORIA VELLA

Exposició fotogràfica d’evolució del col·legi, dels seus
alumnes i de les activitats que s’han fet a l’entorn de
l’escola durant aquests cent anys.
Inauguració dissabte dia 29 d’octubre a les 7 de la tarda.
Fins a l’11 de desembre
Horari: dissabtes i feiners de 5 a 8 del vespre, dilluns
tancat. Diumenges i festius de 2/4 de 12 a 2 del migdia i
de 5 a 8 del vespre

CAN RAMIS
Exposició a benefici de l’Associació
Neurològica Baix Montseny.
Josep Deulofeu Bosch: pintures
Del 5 al 20 de novembre
Inauguració: dissabte 5 de novembre a les
7 del vespre
Horari: dissabtes i feiners 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

FIRA ARTESANSA
Hi haurà parades de bijuteria, orfebreria en plata,
perfums, espelmes, olis i sabons, artesania en fusta,
teixits artesanals, ceràmica, vidre, macramé, objectes
de pell, de paper, titelles, moneders... tots són materials
elaborats pels propis artesans. També hi ha artesania
alimentària: formatges, neules i galetes, mel, herbes medicinals, diferents tipus de pa... A més a més hi haurà
demostració d’oficis (forjador, terrissaire, perfumista,
forner...)
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És l’espai on hi ha totes les atraccions:
autos de xoc, cavallets, tómboles,
parades de tir, etc.
Ubicat al final del c. Esteve Cardelús
(direcció Montseny)
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PREUS
Festes de Sant Martí
Ateneu
divendres, 11
dissabte, 12

diumenge, 13
dilluns, 14

La Cantina

8 euros

Lax’n’busto
Lax’n’busto

concert familiar
concert

5 euros
10 euros

Orquestra Setson

concert/ball

5 euros

Visca el Paral·lel

4 euros

Esmorzar popular

3 euros

Menjar
diumenge, 13

NOTA:
- L’entrada a l’Ateneu serà sempre per la carretera Vella.
- El tiquet de l’esmorzar popular es posarà a la venda el mateix diumenge,
13 de novembre, a les 10 del matí, a la plaça de la Vila
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BALL DE GITANES
Carnaval s’escau, el diumenge 19 de febrer
L’assaig de la Colla del Ferro comença dijous, dia 24 de novembre, a les 10 del vespre al Pavelló Municipal d’Esports del Sot de les Granotes. Els que vingueu per 1r o 2n any o vulgueu repassar punts ens
trobem a les 9 del vespre al mateix pavelló.
La Colla del Filferro comença diumenge, dia 27 de novembre, a les 6 de la tarda a la pista coberta del
Camp Municipal d’Esports. Tots els nens i nenes que vulgueu ballar heu de venir amb parella i ballareu
amb la parella que porteu. Els que vingueu per primera vegada recordeu que cal tenir més de 7 anys o
estar fent el 2n curs de primària
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Prepara’t pel

CAP D’ANY 2012
A SANT CELONI
19

DJ ALEIX, DJ MARK L i DJ MARVIN
Màgia, energia, festa, ball... a Sant Celoni començarem l’any amb DJ Aleix i la
millor selecció de música dels 80’s, 90’s i disco, seguirem amb els millors hits d’ara i de
sempre de la mà de DJ Mark L i acabarem amb DJ Marvin i la millor selecció actual.

Al Pavelló Municipal d’Esports, 8 euros entrada
Hi haurà servei de bar

Més informació: www.santceloni.cat/festesdesantmarti

