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Festes de Sant Martí amb concerts, espectacles, jornades, fira artesana, concurs 
d’allioli, gegants, botifarrada, carruatges, còmics, inflables, terror...  

Consulteu el programa:  www.santceloni.cat/festesdesantmarti 

 

Les IV Jornades de la Memòria Històrica se centraran en la Guerra Civil (1936-
1939) 

En el marc de les Festes de Sant Martí, el Grup de recerca de la Memòria Històrica de 
Sant Celoni, la Biblioteca de Sant Celoni l’Escorxador i l'Ajuntament de Sant Celoni 
organitzen novament les Jornades de la Memòria Històrica, que enguany arriben a la 
quarta edició centrades en la Guerra Civil a Catalunya i Sant Celoni (1936-1939). 

Divendres 11 de novembre, a les 7 de la tarda a la sala Bernat Martorell, vine a la 
presentació i conferència de les jornades, a càrrec de Raül Garcia, regidor de Cultura. 
Seguidament, les Jornades donaran el tret de sortida oficialment amb la conferència 
La Guerra Civil a Catalunya, a càrrec de Pelai Pagès, doctor en Història i professor 
d'Història Contemporània a la UB. 

Divendres, 18 de novembre, a les 7 de la tarda a la sala Bernat Martorell, continuarem 
amb una nova conferència, La Guerra Civil a la rereguarda. Sant Celoni, 1936-1939, a 
càrrec de Josep M.Abril, historiador. Tot seguit, s'emetrà la projecció Ton Barnola, Jo 
vaig ser de la lleva del biberó, un documental realitzat per Xavier Alfaras.  

 

Obre el Bar del Teatre Ateneu i ho celebra amb espectacles per a tots els públics 

El Bar de l’Ateneu s’estrenarà per Festes de Sant Martí i per això s’han programat 
diversos espectacles d’entrada gratuïta per a totes les franges d’edat: divendres a la 
nit Hotel Cochambre, dissabte a la nit sessió de DJs, diumenge al matí espectacle 
infantil i diumenge tarda, concert i ball de Festa Major.  

L’espai del nou Bar de l’Ateneu funciona com a vestíbul del teatre i a més s’incorpora 
als espais municipals on acollir actes culturals. Passada la Festa Major, de moment 
obrirà amb servei de bar quan hi hagi programació de Teatre. Aquesta setmana, una 
setantena de persones representants d’unes 30 entitats del municipi, van poder 
conèixer l’espai de primera mà.  

 

Inauguració i visita als elements recuperats de la capella romànica de Sant 
Celdoni i l’ampliació del recinte de la Força aquest diumenge a les 12 h  

Aquest diumenge a les 12 del migdia a la plaça del Bestiar s’inaugurarà i es visitaran 
els elements recuperats de la Capella de Sant Celdoni i l’ampliació del recinte de la 
Força.   

El mes de setembre van finalitzar les obres de consolidació i condicionament de 
l'Estrella (la finca de la plaça dels Estudis, 16), on hi ha les restes de la capella de Sant 
Celdoni que va ser l'origen del nucli urbà. A partir d'ara, des de la plaça del Bestiar, es 
podrà contemplar un dels murs exteriors de la capella de Sant Celdoni a través de les 



reixes que s'obren a la façana de l'Estrella. Es tracta de la paret nord de l'esglesiola i 
està bastida amb carreus de granit ben treballats. De la capella de Sant Celdoni es 
coneixia l'àbsis, situat a l'eixida de can Canyes (plaça dels Estudis, 12), però no se 
sabia l'existència d'aquest mur, que es va descobrir en les obres de reparació i 
consolidació de l'edifici. Va ser una troballa espectacular, ja que, malgrat les 
mutilacions que ha patit al llarg dels temps, el mur mesura 11,50 m de llargada i 3 m 
d'alçada, si bé, en algun tram arriba als 5 m. La capella romànica de Sant Celdoni es 
va construir en el segle XI, però a finals del segle XVI ja consta que estava 
pràcticament derruïda. Va provocar la formació del poble i li va donar nom, però al 
final, el mateix poble la va engolir. 

Amb aquesta actuació s'aconsegueix enllaçar la plaça del Bestiar amb el carrer de les 
Valls a través dels espais ja condicionats anteriorment a la Torre del carrer de les 
Valls. Aquest recorregut permet observar les restes de la Força o muralla medieval de 
Sant Celoni i de la capella de Sant Celdoni, a la vegada que es pot anar veient les 
diferents transformacions sofertes al llarg del temps a l'estructura urbana: des de la 
muralla medieval fins les cases del segle XIX-XX passant pels coberts o quadres 
adossades a la muralla. 

El cost de l'obra ha estat de 82.657,52 € a càrrec de l'Ajuntament de Sant Celoni amb 
finançament de la Generalitat de Catalunya. 

 

Visites teatralitzades per conèixer els secrets de Sant Celoni aquest dissabte i 
diumenge . Entrades exhaurides!  

Els propers dissabte i diumenge 12 i 13 de novembre, l'Ajuntament de Sant Celoni 
organitza dues visites guiades teatralitzades dins del marc de les festes de Sant Martí 
per conèixer la història i el patrimoni del municipi d'una manera diferent. La visita la 
guiarà en Fonsu (una enciclopèdia amb potes) i la Remei (una xerrameca incansable), 
que han arribat a Sant Celoni buscant els seus avantpassats. En aquesta activitat 
podreu saber tot el que s'amaga darrera la història dels carrers del municipi, i amb molt 
d'humor coneixereu la Maria del Puig i altres personalitats celonines. 

La visita començarà a les 10.30 h davant l'Oficina de Turisme. Es tracta d'una activitat 
familiar i les places ja estan completes! En cas de pluja, l'acte quedarà suspès. 

 

III Jornada micològica d'Olzinelles al Veïnat de Cal Paraire. Ajornada a diumenge 
20 de novembre ! 

La III Jornada micològica d'Olzinelles al Veïnat de Cal Paraire amb tot tipus d'activitats 
pels amants dels bolets prevista per diumenge 13 de novembre s’ajorna a diumenge 
20 de novembre. La jornada donarà el tret de sortida amb un esmorzar popular de 
botifarra farcida amb bolets, i la primera activitat serà una sortida per reconèixer el 
món dels bolets i el seu hàbitat, amb el micòleg Jordi Martí i el fotògraf Àlex Alonso. Al 
llarg del dia es realitzaran diverses xerrades i debats, i després del dinar, els 
participants podran gaudir dels Joglars d'Olzinelles i espectacle de marionetes. 
Finalment, cremat de rom i cantada d'havaneres. 



Organitza: Associació cultural de la Vall d‘Olzinelles 
Col·labora: Associació Gastronòmica Mas Paraire, Ajuntament de Sant Celoni i 
Diputació de Barcelona 

Més informació, a la pàgina de Facebook “Vall Olzinelles Festes” 

 
 
Sant Celoni i Bornos ja estan oficialment agermanats 

Els pobles de Sant Celoni i Bornos  ja són oficialment germans. Dissabte 5 de 
novembre va tenir lloc al Teatre Ateneu l'acte institucional d'agermanament entre els 
dos pobles, on l'alcalde Francesc Deulofeu i l'acalde de Bornos, Hugo Palomares van 
rafiticar l'agermanament mitjançant un signatura. A l'acte van assistir d'una seixatena 
de bornichos que van recordar Manuel Castro Aguilar, el primer bornicho que es va 
instal·lar a Sant Celoni al 1950, que va ser la porta d'entrada de molts dels més de 400 
persones que actualment viuen al municipi i procedeixen de Bornos. 

Seguidament es va amenitzar la jornada amb les actuacions de la Colla del Ferro, que 
van fer una demostració del Ball de Gitanes, i la comparsa Los Fulatinos de Borno, per 
finalitzar amb una cercavila pels carrers del poble amb la Colla Gegantera de Sant 
Celoni i una botifarrada popular a la plaça de la vila. Diumenge 6 de novembre alguns 
bornichos van realitzar una ruta audioguiada per conèixer tots els secrets de Sant 
Celoni i després es va fer un dinar de convivència on van actuar novament Los 
Fulatinos de Bornos. 

L'agermanament amb Bornos és oficial des del 28 de juliol de 2016 després de 
realizar-se la petició formal d'agermanar de tots dos municipis al 2011, any en què va 
nèixer oficialment l'Associació de Bornichos a Catalunya. Des d'aquell any, han 
organitzat una trobada anual per confirmar les bones relacions entre ambdós 
municipis. De cara a 2017, l'Associació de Bornichos a Catralunya té previst fer una 
visita a Bornos amb gent de Sant Celoni per tal de continuar compartint la cultura i les 
tradicions entre els municipis agermanats. 

 

Ja veus el que beus? Setmana de prevenció del consum abusiu d’alcohol a Sant 
Celoni i al Baix Montseny del 14 al 20 de novembre 

Del 14 al 20 de novembre se celebrarà la Setmana de la prevenció del consum 
abusiu d’alcohol a Sant Celoni i a diferents municipis del Baix Montseny.  Sota el 
lema de la campanya Ja veus el que beus? es vol sensibilitzar del consum d’alcohol i 
de com fer-ne un ús responsable, sobretot pel que fa a la relació d’alcohol i la 
conducció, ja que 1 de cada 13 persones mortes en accident de trànsit havia consumit 
alcohol per sobre del permès.  Cada municipi porta a terme una acció de 
sensibilització. A Sant Celoni, l’acció és fruit d’un treball conjunt entre el CAP i 
l’Ajuntament, (El Tritó del Baix Montseny) i durant la  setmana del 14 al 20 de 
novembre personal del CAP realitzarà enquestes i un treball de sensibilització a la 
ciutadania aprofitant que dimecres 16 de novembre és dia de mercat setmanal. 

 



Recorda que si necessites ajuda o tens dubtes pel que fa al consum d’alcohol o 
d’altres substàncies pots dirigir-te al CAP (938674151) i/o al Tritó, Pla Integral sobre 
Addiccions (938641212) 

La Junta local de l'Associació Catalunya contra el Càncer, guanyadora del 7è 
guardó Indaleci Losilla 

La junta local de l'Associació Catalunya contra el Càncer van ser la guanyadora del 7è 
guardó Indaleci Losilla a la implicació social que es va atorgar diumenge 6 de 
novembre al Teatre Ateneu. Enguany s'ha reconegut la constància i implicació al llarg 
dels anys d'aquesta entitat de Sant Celoni. 

L'acte va iniciar-se prèviament amb l'actuació de Boris Ribas, Colla de Gitanes 
“Cancell del Montseny” de Santa Maria de Palautordera, Companyia de Dansa 
Maisharbàà, Coral Montsing, Crearum Produccions Creatives, Dan Tien Associació 
Cultural, Els Atrevits, Ernest Garrido, Estudi de Dansa Margarita Ponce, Grupo de 
Baile Flamenco Luisa Chenone i Mag Edgard. 

L'acte va comptar amb la col·laboració d'Ajuntament de Sant Celoni, Afadis Baix 
Montseny, Creu Roja Baix Montseny, Càritas Sant Celoni, Associació Catalunya 
Contra el Càncer Sant Celoni, Associació de donants de Sang de Sant Celoni i el 
patrocini de L.T. Serveis 

 

 
Es busquen persones que vulguin participar en una activitat contra la violència 
de gènere: dijous 10 a les 18 h a Can Ramis, reunió informativa!  
 
El 25 de novembre és el Dia Internacional per l'eliminació de la violència de 
gènere. Per commemorar-lo, la PIEG (Plataforma d'Iniciatives per l'Equitat entre 
Gèneres) prepara una acció-performance reivindicativa que es durà a terme el 
dissabte 26 de novembre a les 18 h al tram del carrer Major entre la plaça de 
l'Església i la plaça de la Vila. 

L'acció, sota el lema Trenquem el silenci. Tothom pot dir NO, precisa la col·laboració 
de quantes persones vulguin participar: àvies, avis, dones, homes, petits i grans. Si 
voleu més informació o us voleu apuntar, truqueu al 676 44 42 82 (Isabel). El dia 10 a 
les 18 h es farà una reunió a Can Ramis, en la què s’explicaran els detalls de l'acció.  

La PIEG és un grup de persones a títol individual i representants de l'ajuntament i de 
diferents entitats de Sant Celoni i la Batllòria que es reuneix periòdicament per tal de 
reflexionar sobre la manca d'equitat entre homes i dones i per proposar iniciatives per 
trencar-la tant com sigui possible.  

 

 


