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Estimats celonins i celonines,

Amb el fred intens s’acosten les festes de Nadal. Unes festes

on, a part del recolliment, la tradició, el fer balanç, pensar

projectes pel futur, la solidaritat i la fraternitat, hi tindrà presència

una certa austeritat. Això és una oportunitat si es fa racionalment i no per por.

Amb aquesta clara determinació us presentem el programa de les festes de Nadal.

Amb la voluntat d’invertir en cultura, però conscients que cal donar resposta a la

gent que no ho passarà bé. Amb ganes de mantenir i reforçar les nostres tradicions,

i de fer-les ben lluïdes, però convençuts que algunes coses s’han d’assumir amb

la participació de les famílies, ja que segurament, aquest any i alguns dels que els

segueixen, l’Ajuntament haurà de tenir molt clar en què centra els recursos, ja que

n’hi haurà menys i, per tant, no n’hi haurà per tot.

Ser conscients d’això i actuar amb conseqüència ha de representar un altre actiu

per al nostre poble. Sabem que no serà fàcil, però també sabem que amb l’esforç

de tots i totes ens en podem sortir. Per això m’agradaria encomanar-vos aquest

bon ànim i, ple d’esperança, us desitjo un bon Nadal i un feliç any 2009.

Francesc Deulofeu i Fontanillas

Alcalde
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12 de desembre, divendres
- De 2/4 de 7 de la tarda a les 8 del vespre,

al pati de l’escola La Salle
ENCESA SOLIDÀRIA d’espelmes
a càrrec de l’ONG PROIDE
(Promoció i Desenvolupament amb el Tercer Món)
Organitza: AEG Erol – La Salle - Proide

13 de desembre, dissabte
- A les 10 de la nit,
a la Sala Gran de l’Ateneu
CONCERT i BALL
a càrrec de l’orquestra SELVATANA
preu: 7 euros

15 de desembre, dilluns
- A 2/4 de 7 de la tarda,
A l’Associació Neurològica Sant Ermenter
CONCERT DE NADAL
a càrrec d’alumnes de l’Escola Municipal de Música.

17 de desembre, dimecres
- A les 8 del vespre,

al Teatre Municipal Ateneu, Sala Gran
AUDICIÓ DE NADAL
a càrrec d’alumnes de les Escoles Municipals de
Música i de Teatre.

19 de desembre, divendres
- A les 9 del vespre, a l’Hotel Suís
NIT DE LLETRES. Tertúlia literària sobre Les Amants,
d’Efriede Jelinek, conduïda per Jesús Pacheco.

20 de desembre, dissabte
- A 2/4 de 12 del migdia,

a la Biblioteca de Sant Celoni l’Escorxador
PETITA HORA DEL CONTE.
amb l’espectacle En Quimet viatger
de la companyia Galiot

- 8è aniversari, Casal popular i independentista
Quico Sabaté
A 2/4 de 10 de la nit, a la Sala Petita de l’Ateneu
SOPAR POPULAR
A les 11 de la nit, a la Sala Gran de l’Ateneu
CIRCUIT DE FOLK 08
Pep Gimeno “botifarra”, Ai Ai Ai i La Coixinera
Més informació a www.santceloni.cat

22 de desembre, dilluns
- A 2/4 d’11 del matí,

al Centre Sociosanitari Verge del Puig
i després a l’Hospital
CONCERT DE NADAL
a càrrec d’alumnes de l’Escola Municipal de Música.

24 de desembre, dimecres
- A la plaça de la Vila, a les 5 de la tarda

ESPECTACLE INFANTIL, Tió, Tió... Xarop de bastó!
a càrrec de la companyia Xarop de Canya, dins
d’aquest espectacle es farà CAGAR EL TIÓ;
com que ha menjat molt segur que caga regals.
Per a tots els nens i nenes fins a 7 anys

- A les 7 del vespre
CERCAVILA amb entrega de diplomes
“L’aparador català”
Sortida: Plaça de la Vila
Organitza: Bocs i Cabres de Sant Celoni
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26 de desembre, divendres
- A les 12 del migdia,

a la Sala Gran de l’Ateneu
CANTADA DE SANT ESTEVE
a càrrec d’alumnes de l’Escola Municipal de Música.

- A les 6 de la tarda,
a la Sala Gran de l’Ateneu
ELS PASTORETS a càrrec de Rebrot teatre
Més informació a la pàgina 8

28 de desembre, divendres
- A les 6 de la tarda,

a la Sala Gran de l’Ateneu
ELS PASTORETS a càrrec de Rebrot teatre
Més informació a la pàgina 8

31 de desembre, dimecres
- Durant tot el dia, pels carrers del poble
L’HOME DELS NASSOS, diuen que és un home
que té tants nassos com dies té l’any.
A veure si el trobeu!

CAP D’ANY 2009
- A 2/4 d’1 de la nit, al pavelló

BALL DE NIT amb l’orquestra TAXMAN
i DJ EMEKA fins a la matinada
hi haurà servei de bar a càrrec de diferents
entitats locals
entrada i bossa cotilló: 5 euros

2 de gener, divendres
- A les 6 de la tarda, a la plaça de l’Església
ARRIBADA DEL CARTER REIAL AMB SIDECAR
Tot seguit baixarà pel c. Major fins a la pl. de la
Vila i s’instal·larà al campament ubicat al pati de
Can Ramis, on podreu donar-li les vostres cartes.
El campament del Carter Reial estarà obert fins a
les 8 del vespre.

3 i 4 de gener, dissabte i diumenge
- De les 6 de la tarda a les 8 del vespre, a Can Ramis
CARTER REIAL
Podreu visitar el seu campament i donar-li les
vostres cartes.

4 de gener, diumenge

DIADA SARDANISTA
- A les 12 del migdia,

a la plaça del Comte del Montseny
BALLADA DE SARDANES a càrrec de la Cobla
Jovenívola de Sabadell

- A 2/4 de 6 de la tarda,
a la Sala Gran de l’Ateneu
CONCERT DE COBLA amb la
COBLA JOVENÍVOLA DE SABADELL
sota la direcció de  Joan Lluís Moraleda
preu: 6 euros
organitza: Agrupació Sardanista Baix Montseny
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5 de gener, dilluns
- A les 6 de la tarda,

a la plaça del Comte del Montseny
ARRIBADA I CAVALCADA DELS REIS D’ORIENT
amb la participació del Grup de “Candombe”,
de percussió afrouruguaiana i els dansaires
“Las Malandritas”, que obriran la Cavalcada.
Recorregut: c. Major, (cap a la Creu), ctra. Vella,
c. Sant Martí, pl. Comte del Montseny, c. Campins,
c. Abat Oliba, pl. Església: Adoració al Nen Jesús c.
Sant Pere, ctra. Vella, c. Sant Joan, pl. Bestiar,
c. Santa Fe, c. Abat Oliba, pl. Església, c. Major i pl.
Vila. Arribada a la plaça de la Vila pels volts de
2/4 de 8 del vespre

10 de gener, dissabte
- A les 6 de la trda, a la plaça de la Vila

SORTEIG DE NADAL de Sant Celoni Comerç
amb xocolata i xurros

- A les 7 de la tarda, a la Sala Petita de l’Ateneu
PRESENTACIÓ DE “LLEURES”, tres curtmetratges
documentals sobre l’antiga emissora parroquial i
aspectes de la vida teatral celonina, realitzats per
Xavier Alfaras, amb la participació de Josep Cruells,
Maria Marsol, Pere Tarridas i Adela Gener.

15 de gener, dijous
- A les 8 del vespre, a la Rectoria Vella

PRESENTACIÓ del Pla de Gestió dels Recursos
Naturals de la Vall d’Olzinelles, a càrrec del Parc
del Montnegre-Corredor (Diputació de Barcelona).

23 de gener, divendres
- A les 8 del vespre, a la Rectoria Vella

PROJECCIÓ de fotografies de l’espai natural LES
LLOBATERES i PRESENTACIÓ del fulletó informatiu.
Fotografies de Jordi Novell i EGAM.

FESTA DE SANT ANTONI ABAT

24 de gener, dissabte
- A 2/4 de 10 de la nit: SOPAR DE GERMANOR
per a més informació, truqueu al Jordi (93 867 22 52)
o al Santi ( 630 09 82 81).

25 de gener, diumenge
- A les 10 del matí: CONCENTRACIÓ del bestiar al

Sot de les Granotes i esmorzar per a tots els cavallers
i carreters.

- A 2/4 de 12 del migdia:
MISSA a l'església parroquial.

- A les 12 del migdia: 1a DESFILADA DE MASCOTES,
a la Plaça de la Vila
11 matí - inscripcions
12 migdia – desfilada (qualsevol mascota)
1 migdia – entrega de trofeus
Més informació: 93 867 10 45
organitza: Pinsos Montplet

- A la 1 del migdia: BENEDICCIÓ DEL BESTIAR
a la plaça de l'Església i cercavila de tots els
participants.

Recorregut de la CERCAVILA
pl. Església, c. Abat Oliba, c. Santa Fe, c. Torras i
Bages, pl. Vila, c. Anselm Clavé, ctra. Vella, pl. Sant
Ponç, c. Jaume I, c. Santa Fe, c. Ramis, c. Grup
Escolar, pl. Comte del Montseny, c. Campins, av.
Hospital, c. Major, c. Dos de Maig, av. Pau, c. Germà
Julià i arribada al Sot de les Granotes on es lliurarà
els records i es farà el final de festa.

25 de gener, diumenge
- A les 6 de la tarda, a l’església parroquial

VISITA COMENTADA i PRESENTACIÓ del fulletó
de l’església parroquial.
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Rectoria Vella

VM Ripoll Arias: “De la boira i els arbres”

Del 29 de novembre de 2008  fins a l’11 de gener de 2009

Horari: dissabte i feiners de 5 a 8 del vespre, dilluns tancat
diumenge i festius de 2/4 de 12 a 2 del migdia i de 5 a 8 del vespre
dies de Nadal i Cap d’Any, tancat

Can Ramis

      Amèlia Filizzola: Pintures

Del 20 de desembre de 2008 a l’11 de gener de 2009

Horari: de dijous 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
Nadal i Cap d'Any, tancat.

A la capella de l’Hospital Vell

Pessebre

Obra de Rosa Tarridas, al c. Major, 53

Del 19 de desembre de 2008 al 4 de gener de 2009, de 6 a 8 del vespre.

Organitza: Associació de Veïns del Barri de la Vilanova (carrer Major de Dalt)

EXPOSICIONS

7



Si voleu passar una tarda de teatre divertida i amb família,
veniu a l’Ateneu el divendres, 26 (Sant Esteve) i el diumenge 28.

Preu: 6 euros

A les 6 de la tarda

Venda d’entrades anticipades:
17 i 18 de desembre de 2008 a les taquilles de l’Ateneu (carretera Vella, 25)
De 7 a 8 del vespre

I també els dies 19, 22 i 23 de desembre d’11 a 1 del migdia i de 4 a 6 de la tarda
per telèfon al 608 78 32 52

ELS PASTORETS
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Educa per un
Món Millor
Assemblea Comarcal de la Creu Roja de Sant Celoni i Baix Montseny.
Campanya de recollida de joguines de Creu Roja (carretera Vella, 86)
Del 15 de desembre de 2008 al 2 de gener de 2009.
De dilluns a divendres de 9 h a 13 h, i dimarts i dijous de 15.30 h a 18 h.
Us demanem que porteu joguines noves.

Línia directa
amb els Reis Mags
d’Orient
Som l’Agrupament Escolta i Guia Erol La Salle i ens adrecem a vosaltres per oferir-vos un servei que
farà que els més petits de la casa visquin el Nadal amb il·lusió.
Es tracta d’una visita dels Reis Mags d’Orient la nit del dia 5 de gener per portar els regals tan
esperats pels menuts.

Si voleu posar-vos en contacte amb nosaltres podeu trucar al:

- 618 94 21 58 

- 600 81 07 19

- 678 39 00 29

- 647 14 52 03

A canvi només us demanem la voluntat...
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www.santce loni .cat


