


divendres
20 d'abril
6 de la tarda
a la Biblioteca l’Escorxador
TALLER INFANTIL DE ROSES I PUNTS DE LLIBRE
Ens preparem per Sant Jordi. A partir de 4 anys.
Prèvia inscripció

de 6 a 8 del vespre
al carrer Major de Dalt
TAST DE VINS
Organitza: AVV carrer Major de Dalt

8 del vespre
Can Ramis
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ del XVII Concurs Sant
Jordi de Fotografia amb el lliurament dels premis
Organitza: Centre Excursionista Sant Celoni

10 de la nit
al Teatre Municipal Ateneu, Sala Petita
CONCERT Joan Colomo amb Producto Interior Bruto
vol.I i vol.II Dins la programació a l’Ateneu

dissabte
21 d'abril

d’11 del matí a 7 de la tarda
al carrer de les Escoles
VENDA DE ROSES I LLIBRES,
NOUS I DE SEGONA MÀ
Si tens llibres a casa i els vols vendre o intercanviar,
tens l’opció de fer-ho. Vine amb els teus llibres i
posa la teva parada.

d’11 del matí a 1 del migdia
al carrer de les Escoles
CONCURS DE DIBUIXOS de la portada del programa
de Festa Major d’Estiu. Els nens i nens podran fer un
dibuix relacionat amb la festa major. L’organització
disposarà de llapis de colors i si us cal algun material més
específic, el podeu portar de casa.

4 de la tarda
al carrer de les Escoles
TALLERS INFANTILS on podràs fer un punt de llibre,
una rosa i un drac. I berenarem pa amb xocolata.
Organitza: AMPA Escola Montnegre

6 de la tarda
al carrer de les Escoles
PETITA CERCAVILA DELS GEGANTS
Organitza: Colla Gegantera

7 de la tarda
a Can Bruguera
INTERPRETACIÓ DE LA LLEGENDA DE SANT JORDI
a càrrec dels alumnes de 6è de l’Escola Montnegre
Organitza: Consell de Poble / Comissió cultura

2/4 de 9 del vespre
a la plaça de l’Església
SOPAR POPULAR
El tiquet inclou pa amb tomàquet, botifarra i un tall de
cansalada; plat, got, coberts i tovalló. No està inclosa la
beguda ni el cafè, cadascú s’ho pot dur de casa.
L’organització posarà les taules, les cadires i les barbacoes,
que estaran a punt per tal que cadascú es cogui el sopar.

Organitza: Consell de Poble/ Comissió cultura/ entitats

10 de la nit
a la plaça de l’Església
HAVANERES amb el grup Port Vell
A la mitja part se servirà ROM CREMAT

la
Batllòria

Entrada
10 €

Anticipat
3 €

Mateix
dia 4 €
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tot el dia
a carrer Major de Dalt (Barri de la Vilanova)
FIRA MEDIEVAL
Parades medievals
Organitza: AMPA Centre Municipal d’Expressió i AVV carrer Major de Dalt

9 del matí
a la plaça de la Vila
ESMORZAR i TALLER DE MAQUILLATGE
Esmorzar: pa amb tomàquet, botifarra i beguda

Organitza: Colla de Diables

2/4 d’11 del matí
a la plaça de la Vila
Sortida de la CERCAVILA amb el Drac de Vilardell fins
a la Roca del Drac, acompanyats del gegantó de l’escola
Soler de Vilardell i dels Timbalers de la Colla de Diables
Organitza: Colla de Diables

3/4 de 12 del migdia
a la Roca del Drac
Explicació de LA LLEGENDA d’en Soler de Vilardell
i presentació del fulletó VILARDELL I LA ROCA
DEL DRAC

2/4 d’1 del migdia
a la Roca del Drac
CERCAVILA de retorn fins a la plaça de la Vila
Organitza: Colla de Diables

2/4 de 2 del migdia
a la plaça de la Vila
REFRIGERI per a tots els participants
a la cercavila del Drac
Organitza: Colla de Diables

5 de la tarda
a la plaça de la Vila
PLANTADA DE GEGANTS D’ESCOLES
Organitza: AMPA Avet Roig

2/4 de 6 de la tarda
a la plaça de la Vila
CERCAVILA de la Trobada de Colles Geganteres d’Escoles
de Sant Celoni acompanyats dels Gegants de Sant Celoni
Organitza: AMPA Avet Roig

2/4 de 7 de la tarda
al pati de l’escola L’Avet Roig
BALL FINAL de la Trobada de Colles Geganteres d’Escoles
de Sant Celoni XOCOLATADA per a tothom
TALLERS i ANIMACIÓ INFANTIL
Organitza: AMPA Avet Roig

2/4 de 7 de la tarda i a 2/4 de 10 de la nit
al carrer Major de Dalt
CERCAVILA fins al teatre

2/4 de 9 del vespre
a la plaça del Comte del Montseny
2 parades per SOPAR, una de botifarres i
una l’altra de pinxos

Tiquet
3 €
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Espectacle de llum, música i teatre
basat en la llegenda d’en Soler de
Vilardell; un personatge mític, que
gràcies a una espasa de virtut, salvà
el poble de Sant Celoni d’un drac
ferotge que l’amenaçava.

Interpretat per alumnes del Centre Municipal
d’Expressió amb la col·laboració de les entitats
celonines: Almada horitzons, Colla de Diables,
Colla de Bastoners, Passaltpas, Rebrot, Troca
i Atrevits.

Guió: Ramon Verdaguer i Pep Tarragó
Direcció teatral: Pep Tarragó
Música i direcció musical: J.M. Aparicio
Organitza: Centre Municipal d’Expressió

Preu de l’entrada: 1 euro
Totes les entrades seran numerades i la venda es
farà a l’Ateneu-Escola de Música, el divendres dia
20  de 17 a 20 h,  també es vendran el mateix dia
de l’espectacle, a la tarda a la fira medieval del
carrer Major de Dalt.

dissabte 21 d’abril
7 de la tarda i 10 de la nit,
al Teatre Municipal Ateneu, Sala Gran

LA LLEGENDA
D’UNA ESPASA
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diumenge
22 d'abril
tot el dia
al carrer Major de Dalt (barri de la Vilanova)
FIRA MEDIEVAL
Parades medievals
Organitza: AMPA Centre Municipal d’Expressió i AVV carrer Major de Dalt

10 del matí
estació del ferrocarril de Sant Celoni
LA TORDERA ENTRE PARCS, passejada guiada que ens
permetrà conèixer l’ecosistema fluvial i la seva funció
com a eix vertebredor del territori.
Sant Celoni-Pertegàs-Roca del Drac-Sant Celoni. 6 Km.

de 5 a 8 del vespre
a Sant Llorenç de Vilardell
PORTES OBERTES i VISITA COMENTADA
A les 5, 6 i 7 de la tarda

6 de la tarda
al Teatre Municipal Ateneu, Sala Petita
CINEMA A L’ATENEU
En tierra de nadie de Danis Tranovic

dilluns
23 d'abril
tot el dia
a la plaça de la Vila
VENDA DE LLIBRES I ROSES

tot el dia
al carrer Major de Dalt (barri de la Vilanova)
FIRA MEDIEVAL
Parades medievals
Organitza: AMPA Centre Municipal d’Expressió i AVV carrer Major de Dalt

6 de la tarda
a l’Espai Fòrum de Sax Sala
PRESENTACIÓ del 22è número de la REVISTA Suar tinta
de l’Escola d’Adults. LECTURA DEL CONTE L’Espasa
d’en Soler de Vilardell a càrrec d’alumnes del centre

7 de la tarda
a la Sala Bernat Martorell de Can Ramis
PRESENTACIÓ DEL TRÍPTIC Una colla de mots de foc
i festa. Els alumnes del Cursos de Català per a Adults
presentaran un recull lèxic sobre diables

2/4 de 8 del vespre
plaça de la Vila
SARDANES amb la cobla La Principal de Terrassa



divendres
27 d'abril
10 del matí
plaça de la Vila
CLOENDA DEL CURSET DE SARDANES a les escoles

5 de la tarda
a la plaça de la Vila
CLASSE DE DANSA oberta a tothom i petita exhibició
de les alumnes del Mètric per celebrar el Dia Internacional
de la Dansa

6 de la tarda
a la Biblioteca l’Escorxador
HORA DEL CONTE.
Draco a càrrec d’Elisabet Ulibarri
Prèvia inscripció

10 de la nit
al Teatre Municipal Ateneu, Sala Petita
TEATRE
Dins la programació a l’Ateneu,
Cancún de TrocaTeatre

dissabte
28 d'abril
tot el dia
SORTIDA CULTURAL a Lleida,
la ciutat medieval i la Seu Vella
Prèvia inscripció

10 de la nit
al Teatre Municipal Ateneu, Sala Petita
TEATRE.
Dins la programació a l’Ateneu,
Cancún de TrocaTeatre

diumenge
29 d'abril
10 del matí
a les Llobateres
VISITA A LES LLOBATERES
Aquest any el punt de trobada serà a les Llobateres i des
d’allà farem una visita guiada amb les explicacions del
patrimoni natural i cultural de la zona

12 del migdia
a la Rectoria Vella
ACTIVITAT FAMILIAR a l’entorn de l’exposició, Joan
Ponç. Capses secretes 1975-1980. Per a famílies amb
nens i nenes a partir de 6 anys. Servei educatiu a càrrec
de Saladestar

Entrada
8 €

Entrada
8 €

la
Batllòria
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EXPOSI-
CIONS

SORTIDES
CULTURALS

2012

Rectoria Vella

Joan Ponç. Capses secretes 1975-1980

Fins al 6 de maig de 2012

Horari: de dijous a dissabte de 5 a 8 del vespre 
Diumenge i festius de 2/4 de 12 a  2/4 de 2 del migdia
i de 5 a 8 del vespre

Activitat familiar: diumenge 29 d’abril, a les 12 del migdia.
Per a famílies amb nens i nenes a partir de 6 anys.

Can Ramis

XVII Concurs Sant Jordi de Fotografia

Del 20 d'abril al 13 de maig de 2012

Organitza: Centre Excursionista Sant Celoni

28 d’abril, dissabte, tot el dia

Lleida, la ciutat medieval i la Seu Vella

26 de maig, dissabte, tot el dia

Museu Molí Paperer de Capellades i
Parc Prehistòric (Abric Romaní)

16 de juny, dissabte, tot el dia

Catalunya 1400. El gòtic internacional
Exposició al MNAC de Barcelona

Seguirem els passos del pintor medieval celoní Bernat
Martorell, un dels màxims representants del gòtic català

Si hi esteu interessats, podeu sol·licitar rebre més
informació a: Àrea de Cultura, tel. 93 864 12 13
o a promocio.cultural@santceloni.cat
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