


LA BATLLÒRIA
divendres, 17 de febrer

a 1/4 de 4 de la tarda
a l’Escola Montnegre
RUA dels alumnes i mestres de l’Escola Montnegre

dissabte, 18 de febrer

a les 6 de la tarda
RUA DE CARNESTOLTES pels carrers del poble.
Sortida del parc de la Roca Umbert

A continuació, BERENAR-SOPAR
al menjador de l’Escola Montnegre
(cadascú s’ha de portar el seu)

Tot seguit, BALL PER A TOTHOM
amb la música del DJ Albert

SANT CELONI
dissabte, 18 de febrer

a 2/4 de 7 de la tarda
c. Esteve Cardelús, darrere la Biblioteca
ARRIBADA DEL CARNESTOLTES

a les 7 de la tarda
RUA DE CARNESTOLTES

Concentració de comparses al c. Esteve Cardelús (darrere la
Biblioteca) entre el c. Consolat de Mar i c. Pere Ferrer, a partir de
1/4 de 7 de la tarda.

Sortida de la rua amb comparses i disfresses.

Itinerari: pg. Rectoria Vella, c. Torras i Bages, c. Ramis, c. Grup
Escolar, pg dels Esports, pl. Comte del Montseny, c. Sant Martí,
ctra. Vella, c. Anselm Clavé, pl. de la Vila, c. Torras i Bages, pg.
Rectoria Vella i c. Esteve Cardelús (davant Pavelló).

Nota: Premis a la comparsa més original, a la més animada i
a la més elaborada. Demanem  a les persones que no formin
part d’una comparsa, però  que vulguin participar a la rua, que
ho facin darrere la carrossa del rei Carnestoltes.

Vine a ballar a la carrossa del rei Carnestoltes

Aquest any també ens acompanyarà a la rua: El déu del vi, del
teatre, del desenfrenament i de les festes, banquets i orgies. Així
que tot aquell que vulgui una mica de vi que s’acosti a veure en
Dionís el déu del Vi

Personatges de la carrossa de Carnestoltes: Bocs i Cabres de
Sant Celoni

a les 9 del vespre
a la Pista Coberta del Camp Municipal d'Esports
SOPAR DE CARNAVAL
A finalitzar el sopar, es lliuraran els premis del XVI Concurs de
Comparses.

a 2/4 d’11 de la nit
al Pavelló Municipal d'Esports
BALL DE DISFRESSES
amb l’orquestra AQUARIUM i DJ MARVIN
Preu entrada 8 euros, menors fins a 7 anys gratuït.
Les entrades només es vendran el mateix dia al pavelló.

diumenge, 19 de febrer

FESTA DE GITANES

a 3⁄4 d’11 del matí
CERCAVILA DE GITANES

Sortida de la comparsa del Ball de Gitanes del Casal dels Avis
fins a la plaça de la Vila.

Itinerari: c. Balmes, c. Germà Emilià, c. Sant Josep, c. Major,
la Creu, ctra. Vella, c. Sant Pere, c. Sant Josep, c. Sant Martí,
c. Major, pl. de l’Església, c. Major i pl. de la Vila.

a les 12 del migdia
BALL DE GITANES
Solemne entrada a la plaça de la Vila del Capità de Cavalls,
el Vell i la Vella i els Diablots.

Tot seguit, i després dels tradicionals discursos, inici del Ball de
Gitanes de Sant Celoni amb els balladors de la Colla del Ferro i
de la Colla del Filferro, acompanyats per la Principal del Ferro,
Orquestrina del Filferro i el Grup de Percussió de l’Escola de Música.

Organitza: Colla del Ferro

a les 6 de la tarda
a la Sala Gran de l’Ateneu
BALL DE DISFRESSES INFANTIL
A càrrec de la Companyia Ai Carai
Entrada gratuïta

dimecres, 22 de febrer

a 2/4 de 7 de la tarda
a la plaça de la Vila
VETLLA DEL CARNESTOLTES
organitza: Colla de Diables

a les 7 del vespre
a la plaça de la Vila
ENTERRAMENT DEL CARNESTOLTES i CORREFOC
Tot fent un tomb pels ravals i acompanyats pels timbalers de
la Colla de Diables de Sant Celoni, conduirem el finat fins la
plaça Josep Alfaras.
Itinerari: pl. de la Vila, c. Major, pl. del Bestiar,
c. de les Valls i pl. Josep Alfaras

CORREFOC amb la Colla de Diables de Sant Celoni
Itinerari: pl. Josep Alfaras, c. Sant Roc, c. Sant Antoni,
c. Anselm Clavé i pl. de la Vila.

IMPORTANT! RECOMANACIONS:
* Si voleu participar en el correfoc, porteu roba de cotó

(a poder ser vella), mocador i barret al cap.
* Protegiu els aparadors i tenderols.
* No aparqueu en els carrers per on passarà el correfoc.

a les 9 del vespre
a la Sala Petita de l’Ateneu
SARDINADA i ESPECTACLE amb Claret Clown

Menú: amanida, sardines, botifarra, pa, vi i aigua

Preu tiquet: 8 euros (sopar + espectacle)
Venda de tiquets el mateix dia a partir
de les 8 del vespre a l’Ateneu

organitza: Bocs i Cabres de Sant Celoni

dissabte, 25 de febrer

a les 6 de la tarda
a la Sala Gran de l’Ateneu
MÀGIA dins la programació A l’Ateneu 2012
Amb l’espectacle Déjà vu de la Cia. Mag Edgard

a les 11 de la nit i fins les 3 de la matinada,
a la Sala Petita de l’Ateneu
SESSIONS’N’SONA amb els grups Posa’t la caputxa,
No Control, Apart i Malson

EXPOSICIONS

Rectoria Vella
El món del ràdio transistors vist per Joan Julià
Del 28 de gener a l’11 de març de 2012

Horari: 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. Cada dissabte, de 6 a 7 del vespre,
visites comentades a càrrec de Joan Julià.

Can Ramis
Exposició de manualitats i quadres a benefici
de Catalunya contra el càncer
De l’11 al 26 de febrer de 2012
Inauguració: dissabte 11 de febrer a les 7 del vespre

Horari: cada dia de 6 a 8 del vespre.
Dissabtes i diumenges també de 12 a 2/4 de 2 del migdia.

Venda de mantons a Tretze Vents i Calaix de Sastre

FESTES DE CARNAVAL i GITANES


