
divendres
30 octubre
2n Festival de Cant i Dansa. 
Actuació de la Coral Veus 
Amigues i de l’Esbart Dansaire 
- Al Teatre Municipal Ateneu, 

Sala Gran
- A les 6 de la tarda
- Entrada gratuïta 
Organitza: Ass. de Gent Gran, L’Esplai

Cinema en Versió Original 
amb Las vidas de Grace
- Als cinemes OCINE de l’Altrium 
- A 2/4 de 9 del vespre
- Preu entrada: 4,5 €

dissabte
31 octubre
Vine a celebrar 
la castanyada!
Paradeta amb castanyes, 
moscatell i altres.
- A la plaça de la Vila
- A partir de 2/4 de 6 de la tarda
Organitza: Joventut Nacionalista de 
Catalunya

Teatre. Tothom diu que està bé 
amb La Pepo
- Al Teatre Municipal Ateneu, 

Sala Petita
- A les 8 del vespre
- Preu: 10 €, descomptes a 8 €, 

localitats numerades
Promocions Teatre i forquilla (sopar + 
espectacle: de 19 a 25 €). Venda 
d’entrades anticipades al Centre 
Municipal d’Expressió (c. Sant Josep, 18) 
de dilluns a dijous de 10 a 13 h i de 17 a 

20 h i a www.santceloni.cat/alateneu. 
Una hora abans de l’espectacle al teatre 
per l’entrada del c. Germà Emilià, 1

diumenge
1 novembre 
  
Espectacle familiar.
7 Ratolins amb Cia Petit 
Bonhom
- Al Teatre Municipal Ateneu, 

Sala Petita
- A les 12 del migdia
- Preu: 3 €, localitats numerades
Venda d’entrades anticipades al Centre 
Municipal d’Expressió (c. Sant Josep, 18) 
de dilluns a dijous de 10 a 13 h i de 17 a 
20 h. i a www.santceloni.cat/alateneu . 
Una hora abans de l’espectacle al teatre 
per l’entrada del c. Germà Emilià, 1

dijous
5 novembre
Presentació del llibre
La maledicció dels Palmisano 
de Rafael Nadal
- A la Sala Bernat Martorell 
de Can Ramis

- A les 8 del vespre
Organitza: Llibreria Alguerset

divendres
6 novembre 

Els Gegants visiten al geriàtric
- Sortida de la plaça de la Vila 
- A les 4 de la tarda
Organitza: Colla de Geganters

III Jornades de la Memòria 
històrica: L’ensenyament durant 
la II República a Catalunya i a 
Sant Celoni (1931-1939)
Presentació de les jornades a 
càrrec de Raül Garcia, regidor de 
Cultura i Fina Ferrando, historiado-
ra i membre del Grup de Recerca 
de la Memòria Història de Sant 
Celoni.
Conferència: L’ensenyament 
durant la II República a Catalunya 
(1931-1939), a càrrec de Salomó 
Marquès, doctor en Pedagogia i 
professor del departament de 
Pedagogia a la Universitat de 
Girona.
- A la Sala Bernat Martorell 

de Can Ramis
- A les 7 de la tarda

Cinema en Versió Original
amb la pel·lícula Las maestras 
de la República. Dirigida per Pilar 
Pérez Solano i guanyadora d’un 
Goya el 2014. 
- Als cinemes OCINE de l’Altrium 
- A 2/4 de 9 del vespre
- Preu entrada: 4,5 €

Màgia a càrrec del Mag Edgard 
amb l’espectacle El Somiatruites
- Al Teatre Municipal Ateneu, 

Sala Gran
- A les 8 del vespre
- Preu: 8 € fins a 12 any, 

i 10 € adults.
Venda d’entrades anticipades al Centre 
Municipal d’Expressió (c. Sant Josep, 18) 
de dilluns 2 a dijous 5 de novembre de 19 
a 21 h. Una hora abans de l’espectacle al 
teatre per l’entrada del c. Germà Emilià, 1

Festa Remember 
amb DJ Ramon
- Teatre Municipal Ateneu, 

Sala Gran
- A les 11 de la nit
- Entrada gratuïta, 

aforament limitat
Amb el servei de bar a 
càrrec de l’entitat ASCA

dissabte
7 de novembre
2a JORNADA MICOLÒGICA 
DE LA VALL D’OLZINELLES
- A Sant Esteve d’Olzinelles
Obertura de la jornada amb 
esmorzar popular, botifarra 
farcida de rovellons amb torrada 
de pagès a la brasa. Servei de bar
- A les 8 del matí
Anem a buscar bolets? amb 
Jordi Martí (micòleg) i Àlex Alonso 
(reporter fotogràfic)
Sortida de la plaça d’Olzinelles, i a 
la tornada classificació i explicació 
de les propietats dels bolets 
trobats amb Jordi Martí.
- A les 9 del matí
Demostració artesanal 
de cervesa “mala-pècora”
- A les 11 del matí
Ofici de difunts 
- A les 12 del migdia
Reportatge fotogràfic amb 
xerrada divulgativa sobre els bolets 
a càrrec d’Àlex Alonso.
- A la 1 de la tarda

Actuació del grup Montnegres 
amb la seva música folk, mentre 
l’arròs va fent xup, xup.
- A la 1 de la tarda
Dinar d’arròs amb bolets:
Arròs amb bolets, pa, vi, aigua i 
postre. 
- A les 2 de la tarda
- Preu:10€
Venda de tiquets a: Alguer7
(Sant Celoni) fins el divendres 6 
de novembre al migdia.
Sobretaula amb Karlos Kosas!
- A les 3 de la tarda
Cloenda de la jornada 
- A les 4 de la tarda
Organitza: Associació cultural de la Vall 
d‘Olzinelles amb la col·laboració 
Ajuntament de Sant Celoni, Diputació 
Barcelona i Parròquia de Sant Celoni

Fira Artesana de Sant Martí
Demostracions d’oficis: terrissaire, 
teixidora, bufador de vidre, 
forner...
Tallers per a la mainada 
- A la plaça de la Vila 
- De les 10 del matí a 

2/4 de 9 del vespre

Jornada de portes obertes a 
ARES Espai Lúdic. Inflables, pista 
americana, circuit de karts a 
pedals, camp de futbol i tren 
infantil. Per a nens i nenes d’1 a 
10 anys.
- A ARES Espai Lúdic, Altrium
- De les11 del matí 

a les 2 de la tarda
Organitza: ARES Espai Lúdic
   

Ballada-Taller de 
Danses del Món     
- A la plaça de la Vila
- A 2/4 de 12 del migdia
Organitza: Passaltpas 

Els cantaires
Si vols venir a cantar, cada 
dissabte primer de mes vine al 
carrer Major de Dalt. Fem un 
recorregut fins a la plaça de la Vila
- Al carrer Major de Dalt
- A les 12 del migdia

Cercavila de Gegants i 
capgrossos de Sant Celoni 
Amb la participació de les escoles. 
Si teniu capgrossos, porteu-los!
- A la plaça de la Vila
- A les 5 de la tarda
Recorregut: pl. de la Vila, c. Major, 
c. del Germà Emilià, ctra. Vella, 
c. Anselm Clavé i plaça de la Vila
Organitza: Colla de Geganters

Inauguració de l’exposició 25 
anys de la Colla de Diables 
- A Can Ramis
- A les 6 de la tarda

Les sabates d’en Jaume a 
càrrec de Jaume Arnella
Amb poemes de Josep Gual 
Lloberes, escrits per reflectir la 
seva experiència al front durant la 
Guerra Civil com a supervivent de 
la lleva del biberó. Amb la 
col·laboració d’Annick Puig, violí i 
Rafel Sala, violoncel.
- Al Teatre Municipal Ateneu,
 Sala Petita

- A les 8 del vespre 
- Espectacle gratuït

Correfoc 25è aniversari. 
Tornem als orígens
amb la Colla de Diables
- A la plaça de l’Església
- A 2/4 de 8 del vespre
- Recorregut: pl. Església, 

c. Sant Pere, c. Sant Josep, 
c. Sant Antoni, c. Sant Joan i 
plaça del Bestiar

Organitza: Colla de Diables

Concert per a joves amb el grup 
local Fantacles i Dr. Calipso
Servei de bar a càrrec de l’entitat 
ASCA
- Al Teatre Municipal Ateneu, 

Sala Gran
- A les 11 de la nit
- Entrada gratuïta, aforament 

limitat

diumenge
8 de novembre
Concurs d’Habilitat i Precisió 
de Canya
- Al Camp de Futbol de Can Sans
- A 2/4 de 9 del matí
Organitza: Agrupació de Pescadors 
Esportius de Sant Celoni

XXXI Concurs d’Allioli 
Vila de Sant Celoni 
Cal portar els estris. Els 
ingredients els facilita l’organitza-
ció. S’obsequiarà als participants 
amb 2 tiquets per l’esmorzar. 
Podeu deixar l’allioli, perquè la 
gent que participa a la botifarrada 
popular el pugui tastar.
- A la plaça de la Vila 
- De 2/4 de 10 a les 11 del matí

Botifarrada popular 
Pa o torrades amb tomàquet, 
botifarra, bolets, aigua i vi
Servit per la Colla de Geganters 
- A la plaça de la Vila 
- A 2/4 de 10 del matí
- Preu tiquet: 3 € 

Fira Artesana de Sant Martí
Demostracions d’oficis: terrissai-
re, teixidora, bufador de vidre, 
forner... Tallers per a la mainada. 
- A la plaça de la Vila
- De les 10 del matí

a 2/4 de 9 del vespre
   
Gimcana de Carruatges 
de Cavalls
XVI Concurs d’Enganxalls. 
IX Lliga Intercomarcal 
d’Enganxalls amateur.
Més informació al telèfon: 
630 098 281
- Al final del c. Esteve Cardelús
- A les 11 del matí
Organitza: Comissió de Sant Antoni Abat

Inauguració de l’itinerari 
turístic audioguiat pel centre 
de Sant Celoni mitjançant rètols i 
aplicació d’audio per a mòbil.
Al finalitzar l’itinerari, es farà un 
tastet de productes artesans.
Inscripcions fins el 6 novembre al 
tel. 93 867 01 71 i a
www.santceloni.cat/formularis
- Punt de sortida: Oficina de 

Turisme (c. Major, 53)
- A les 11 del matí

Inauguració de l’exposició 
Xavi Plana darrere el mirall. 
Autoretrats
- A la Rectoria Vella
- A les 12 del migdia

Espectacle d’Animació 
Infantil amb Rovell d’ou
- A la plaça de la Vila
- A les 12 del migdia

Sardanes amb la cobla
La Bisbal Jove
- A la plaça de l’Església
- A ¼ d’1 del migdia

Concert i Ball de Festa Major 
amb Què tal? 
- Al Teatre Municipal Ateneu, 

Sala Gran 
- A 2/4 de 6 de la tarda
- Entrada gratuïta

Passatge del Terror, Tremola 
Halloween!, la Castanyera 
s'ha emprenyat! Vine a 
conèixer les Castanyeres 
assassines! 
- A Can Ramis
- A les 6 de la tarda
- Preu: 2 € el mateix dia. 
Entrada anticipada: 1,50 €, 
venda divendres 6 de 
novembre davant de can Ramis 
de 5 a 7 de la tarda. 
Organitza: Agrupament Erol

Concert de Gospel 
Sant Celoni
El nostre lema: tu també pots 
cantar! dirigit a tothom que 
vulgui gaudir de la música, 
compartir i connectar amb un 
mateix i els altres mitjançant la 
veu cantada.
- A la plaça de la Vila
- A 2/4 de 7 de la tarda

dilluns
9 novembre
 
Inflables per a nens i nenes 
de 0 a 12 anys 
- A la plaça de la Vila
- De 2/4 d’11 del matí

a 2/4 de 2 del migdia  

Gisela y el Libro Mágico
Musical per a tota la família
amb cançons emblemàtiques 
de Disney: La Bella y la Bestia, 
El Rey León, La Sirenita,  
Aladdín, Frozen... Amb 
números d’il·lusionisme, veus 
en directe i actors com Elsa 
Anka i Octavi Pujades.
- Al Teatre Municipal Ateneu, 
Sala Gran

- A les 6 de la tarda
- Venda anticipada d’entrades 

a Atrápalo a 12 €, venda a 
taquilla el mateix dia a 15 €

dimarts
10 novembre
Presentació del 13è número 
de la col·lecció Anatomia 
del Còmic Celoní 
Coordinació editorial i maquetació 
a càrrec de Xavi Plana
- A la Biblioteca l’Escorxador
- A les 7 de la tarda

dimecres
11 novembre
Story Time: Mr. Mc Gee
a càrrec de Cambridge School. 
Per a infants a partir de P-4. 
Inscripcions a partir del 4 de 
novembre
- A la Biblioteca l’Escorxador
- A les 6 de la tarda

Missa solemne de Sant Martí 
- A l’església parroquial 
- A les 8 del vespre

dijous
12 novembre 
Xerrada: Ovidi Montllor i la 
cançó, amb Toti Soler i Jana 
Montllor. Amb motiu dels 20 anys 
de la mort d’Ovidi Montllor.
- A la Biblioteca l’Escorxador
- A les 7 de la tarda
 

divendres 
13 novembre
Contes per a menuts: Nyam, 
nyam a càrrec de Gina Clotet. 
Per a infants nascuts
entre 2012 i 2014
Inscripcions a partir 
del 4 de novembre
- A la Biblioteca l’Escorxador
- A 2/4 de 6 i a ¼ de 7 de la tarda 

III Jornades de la Memòria 
històrica: L’ensenyament 
durant la II República a 
Catalunya i a Sant Celoni 
(1931-1939)

Conferències: 
• El mestre Pallerola i els canvis 
de l’ensenyament públic celoní a 
l’època de la II República, a 
càrrec de Núria Amadó, 
pedagoga
• Les escoles i l’ensenyament a 
Sant Celoni durant la Guerra Civil, 
a càrrec de Josep M. Abril, 
historiador i membre del Grup de 
Recerca de la Memòria Històrica 
de Sant Celoni
Projecció:
• Testimonis de l’escola durant la 
II República a Sant Celoni, amb la 
participació de diversos celonins i 
celonines que aporten records i 
anècdotes sobre la seva infantesa
- A la Sala Bernat Martorell de 
Can Ramis
- A les 7 de la tarda

Tast de Llibres: El regal dels 21, 
d’Antoni Mates, sobre coaching 
personal i professional
- A la Biblioteca l’Escorxador
- A les 7 de la tarda

Cinema en Versió Original 
amb la pel·lícula Pride
- Als cinemes OCINE de l’Altrium 
- A 2/4 de 9 del vespre
- Preu entrada: 4,5 €

dissabte
14 novembre
Noies de calendari a càrrec de 
Rebrot teatre
- Al Teatre Municipal Ateneu, 

Sala Gran
- A les 8 del vespre
- Preu: 8 € 
Venda d’entrades: del 2 al 13 de 
novembre d’11 a 1 del migdia i de 
5 a 7 de la tarda al telèfon 
608 63 88 82. El 7 i 8 de 
novembre a la Fira d’Artesania a la 
plaça de la Vila. Una hora abans 
de l’espectacle al teatre per 
l’entrada al c. Germà Emilià, 1.

diumenge
15 novembre
XVIa. Edició Montnegre BTT
+ info: www.ccsantceloni.com
- Sortida del Centre Municipal 
d’Esports Sot de les Granotes. 
- A 2/4 de 9 del matí
Organitza: Club Ciclista Sant Celoni

Presentació i exposició de 
motos històriques
- A la plaça de la Vila
- De les 9 del matí a la 

1 del migdia
Organitza: Carai com peta, entre el 
Montseny i el Montnegre

Capvuitada als Esports
Inflables i activitats infantils 
per a la mainada
- Al pàrquing del Pavelló 11 de 

setembre. En cas de pluja dins 
els pavelló.

- De les 10 del matí a la 1 del 
migdia

Organitza: Associació de Veïns Residencial 
Esports

VIU EL PARC A SANT MARTÍ 
DE MONTNEGRE
A l’església de Sant Martí 
de Montnegre

Missa amb motiu de la festivitat 
de Sant Martí, amb la participació 
de la Coral Briançó
- A les 11 del matí

Concert de Jazz, amb Roger 
Santacana&Gregori Hollins Trio
- A les 12 del migdia

VERMUT de l’estiuet 
de Sant Martí 
- A la 1 del migdia 

Amb la col·laboració dels parroquians de 
Sant Martí de Montnegre i el suport de la 
Diputació de Barcelona, Servei de Parcs 
Naturals 

Noies de calendari 
a càrrec de Rebrot teatre
- Al Teatre Municipal Ateneu, 

Sala Gran
- A les 6 de la tarda
- Preu: 8 € 
Venda d’entrades: del 2 al 13 
de novembre d’11 a 1 del 
migdia i de 5 a 7 de la tarda al 
telèfon 608 63 88 82. El 7 i 8 
de novembre a la Fira 
d’Artesania a la plaça de la Vila. 
Una hora abans de l’espectacle 
al teatre per l’entrada al c. 
Germà Emilià, 1.

EXPOSICIONS

CAN RAMIS
25 anys de la 

Colla de Diables
Del 7 al 22 de novembre 

Horari: dissabtes de 6 a 8 del 
vespre, diumenges i festius de 
12 a 2/4 de 2 migdia i de 6 a 8 
del vespre. Diumenge dia 8 de 
novembre a la tarda, tancada

RECTORIA VELLA
Xavi Plana darrere el 

mirall. Autoretrats
Del 8 de novembre de 2015 al 

17 de gener de 2016
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. Dies de Nadal i 

Cap d’Any tancat.

FIRA 
D’ATRACCIONS

Estarà ubicada a la 
Zona de la Forestal

I CONCURS ACADÈMIC DE DANSA CLÀSSICA I 
CONTEMPORÀNIA AL BAIX MONTSENY 

A partir del dia 20 de novembre podeu consultar les bases 
a www.concursdansmontseny.com

Gala final: 12 de març de 2016, 
a la Sala Gran del Teatre Municipal Ateneu.

Organitza: Associació de Ball Tots a la Pista “TALP”



divendres
30 octubre
2n Festival de Cant i Dansa. 
Actuació de la Coral Veus 
Amigues i de l’Esbart Dansaire 
- Al Teatre Municipal Ateneu, 

Sala Gran
- A les 6 de la tarda
- Entrada gratuïta 
Organitza: Ass. de Gent Gran, L’Esplai

Cinema en Versió Original 
amb Las vidas de Grace
- Als cinemes OCINE de l’Altrium 
- A 2/4 de 9 del vespre
- Preu entrada: 4,5 €

dissabte
31 octubre
Vine a celebrar 
la castanyada!
Paradeta amb castanyes, 
moscatell i altres.
- A la plaça de la Vila
- A partir de 2/4 de 6 de la tarda
Organitza: Joventut Nacionalista de 
Catalunya

Teatre. Tothom diu que està bé 
amb La Pepo
- Al Teatre Municipal Ateneu, 

Sala Petita
- A les 8 del vespre
- Preu: 10 €, descomptes a 8 €, 

localitats numerades
Promocions Teatre i forquilla (sopar + 
espectacle: de 19 a 25 €). Venda 
d’entrades anticipades al Centre 
Municipal d’Expressió (c. Sant Josep, 18) 
de dilluns a dijous de 10 a 13 h i de 17 a 

20 h i a www.santceloni.cat/alateneu. 
Una hora abans de l’espectacle al teatre 
per l’entrada del c. Germà Emilià, 1

diumenge
1 novembre 
  
Espectacle familiar.
7 Ratolins amb Cia Petit 
Bonhom
- Al Teatre Municipal Ateneu, 

Sala Petita
- A les 12 del migdia
- Preu: 3 €, localitats numerades
Venda d’entrades anticipades al Centre 
Municipal d’Expressió (c. Sant Josep, 18) 
de dilluns a dijous de 10 a 13 h i de 17 a 
20 h. i a www.santceloni.cat/alateneu . 
Una hora abans de l’espectacle al teatre 
per l’entrada del c. Germà Emilià, 1

dijous
5 novembre
Presentació del llibre
La maledicció dels Palmisano 
de Rafael Nadal
- A la Sala Bernat Martorell 
de Can Ramis

- A les 8 del vespre
Organitza: Llibreria Alguerset

divendres
6 novembre 

Els Gegants visiten al geriàtric
- Sortida de la plaça de la Vila 
- A les 4 de la tarda
Organitza: Colla de Geganters

III Jornades de la Memòria 
històrica: L’ensenyament durant 
la II República a Catalunya i a 
Sant Celoni (1931-1939)
Presentació de les jornades a 
càrrec de Raül Garcia, regidor de 
Cultura i Fina Ferrando, historiado-
ra i membre del Grup de Recerca 
de la Memòria Història de Sant 
Celoni.
Conferència: L’ensenyament 
durant la II República a Catalunya 
(1931-1939), a càrrec de Salomó 
Marquès, doctor en Pedagogia i 
professor del departament de 
Pedagogia a la Universitat de 
Girona.
- A la Sala Bernat Martorell 

de Can Ramis
- A les 7 de la tarda

Cinema en Versió Original
amb la pel·lícula Las maestras 
de la República. Dirigida per Pilar 
Pérez Solano i guanyadora d’un 
Goya el 2014. 
- Als cinemes OCINE de l’Altrium 
- A 2/4 de 9 del vespre
- Preu entrada: 4,5 €

Màgia a càrrec del Mag Edgard 
amb l’espectacle El Somiatruites
- Al Teatre Municipal Ateneu, 

Sala Gran
- A les 8 del vespre
- Preu: 8 € fins a 12 any, 

i 10 € adults.
Venda d’entrades anticipades al Centre 
Municipal d’Expressió (c. Sant Josep, 18) 
de dilluns 2 a dijous 5 de novembre de 19 
a 21 h. Una hora abans de l’espectacle al 
teatre per l’entrada del c. Germà Emilià, 1

Festa Remember 
amb DJ Ramon
- Teatre Municipal Ateneu, 

Sala Gran
- A les 11 de la nit
- Entrada gratuïta, 

aforament limitat
Amb el servei de bar a 
càrrec de l’entitat ASCA

dissabte
7 de novembre
2a JORNADA MICOLÒGICA 
DE LA VALL D’OLZINELLES
- A Sant Esteve d’Olzinelles
Obertura de la jornada amb 
esmorzar popular, botifarra 
farcida de rovellons amb torrada 
de pagès a la brasa. Servei de bar
- A les 8 del matí
Anem a buscar bolets? amb 
Jordi Martí (micòleg) i Àlex Alonso 
(reporter fotogràfic)
Sortida de la plaça d’Olzinelles, i a 
la tornada classificació i explicació 
de les propietats dels bolets 
trobats amb Jordi Martí.
- A les 9 del matí
Demostració artesanal 
de cervesa “mala-pècora”
- A les 11 del matí
Ofici de difunts 
- A les 12 del migdia
Reportatge fotogràfic amb 
xerrada divulgativa sobre els bolets 
a càrrec d’Àlex Alonso.
- A la 1 de la tarda

Actuació del grup Montnegres 
amb la seva música folk, mentre 
l’arròs va fent xup, xup.
- A la 1 de la tarda
Dinar d’arròs amb bolets:
Arròs amb bolets, pa, vi, aigua i 
postre. 
- A les 2 de la tarda
- Preu:10€
Venda de tiquets a: Alguer7
(Sant Celoni) fins el divendres 6 
de novembre al migdia.
Sobretaula amb Karlos Kosas!
- A les 3 de la tarda
Cloenda de la jornada 
- A les 4 de la tarda
Organitza: Associació cultural de la Vall 
d‘Olzinelles amb la col·laboració 
Ajuntament de Sant Celoni, Diputació 
Barcelona i Parròquia de Sant Celoni

Fira Artesana de Sant Martí
Demostracions d’oficis: terrissaire, 
teixidora, bufador de vidre, 
forner...
Tallers per a la mainada 
- A la plaça de la Vila 
- De les 10 del matí a 

2/4 de 9 del vespre

Jornada de portes obertes a 
ARES Espai Lúdic. Inflables, pista 
americana, circuit de karts a 
pedals, camp de futbol i tren 
infantil. Per a nens i nenes d’1 a 
10 anys.
- A ARES Espai Lúdic, Altrium
- De les11 del matí 

a les 2 de la tarda
Organitza: ARES Espai Lúdic
   

Ballada-Taller de 
Danses del Món     
- A la plaça de la Vila
- A 2/4 de 12 del migdia
Organitza: Passaltpas 

Els cantaires
Si vols venir a cantar, cada 
dissabte primer de mes vine al 
carrer Major de Dalt. Fem un 
recorregut fins a la plaça de la Vila
- Al carrer Major de Dalt
- A les 12 del migdia

Cercavila de Gegants i 
capgrossos de Sant Celoni 
Amb la participació de les escoles. 
Si teniu capgrossos, porteu-los!
- A la plaça de la Vila
- A les 5 de la tarda
Recorregut: pl. de la Vila, c. Major, 
c. del Germà Emilià, ctra. Vella, 
c. Anselm Clavé i plaça de la Vila
Organitza: Colla de Geganters

Inauguració de l’exposició 25 
anys de la Colla de Diables 
- A Can Ramis
- A les 6 de la tarda

Les sabates d’en Jaume a 
càrrec de Jaume Arnella
Amb poemes de Josep Gual 
Lloberes, escrits per reflectir la 
seva experiència al front durant la 
Guerra Civil com a supervivent de 
la lleva del biberó. Amb la 
col·laboració d’Annick Puig, violí i 
Rafel Sala, violoncel.
- Al Teatre Municipal Ateneu,
 Sala Petita

- A les 8 del vespre 
- Espectacle gratuït

Correfoc 25è aniversari. 
Tornem als orígens
amb la Colla de Diables
- A la plaça de l’Església
- A 2/4 de 8 del vespre
- Recorregut: pl. Església, 

c. Sant Pere, c. Sant Josep, 
c. Sant Antoni, c. Sant Joan i 
plaça del Bestiar

Organitza: Colla de Diables

Concert per a joves amb el grup 
local Fantacles i Dr. Calipso
Servei de bar a càrrec de l’entitat 
ASCA
- Al Teatre Municipal Ateneu, 

Sala Gran
- A les 11 de la nit
- Entrada gratuïta, aforament 

limitat

diumenge
8 de novembre
Concurs d’Habilitat i Precisió 
de Canya
- Al Camp de Futbol de Can Sans
- A 2/4 de 9 del matí
Organitza: Agrupació de Pescadors 
Esportius de Sant Celoni

XXXI Concurs d’Allioli 
Vila de Sant Celoni 
Cal portar els estris. Els 
ingredients els facilita l’organitza-
ció. S’obsequiarà als participants 
amb 2 tiquets per l’esmorzar. 
Podeu deixar l’allioli, perquè la 
gent que participa a la botifarrada 
popular el pugui tastar.
- A la plaça de la Vila 
- De 2/4 de 10 a les 11 del matí

Botifarrada popular 
Pa o torrades amb tomàquet, 
botifarra, bolets, aigua i vi
Servit per la Colla de Geganters 
- A la plaça de la Vila 
- A 2/4 de 10 del matí
- Preu tiquet: 3 € 

Fira Artesana de Sant Martí
Demostracions d’oficis: terrissai-
re, teixidora, bufador de vidre, 
forner... Tallers per a la mainada. 
- A la plaça de la Vila
- De les 10 del matí

a 2/4 de 9 del vespre
   
Gimcana de Carruatges 
de Cavalls
XVI Concurs d’Enganxalls. 
IX Lliga Intercomarcal 
d’Enganxalls amateur.
Més informació al telèfon: 
630 098 281
- Al final del c. Esteve Cardelús
- A les 11 del matí
Organitza: Comissió de Sant Antoni Abat

Inauguració de l’itinerari 
turístic audioguiat pel centre 
de Sant Celoni mitjançant rètols i 
aplicació d’audio per a mòbil.
Al finalitzar l’itinerari, es farà un 
tastet de productes artesans.
Inscripcions fins el 6 novembre al 
tel. 93 867 01 71 i a
www.santceloni.cat/formularis
- Punt de sortida: Oficina de 

Turisme (c. Major, 53)
- A les 11 del matí

Inauguració de l’exposició 
Xavi Plana darrere el mirall. 
Autoretrats
- A la Rectoria Vella
- A les 12 del migdia

Espectacle d’Animació 
Infantil amb Rovell d’ou
- A la plaça de la Vila
- A les 12 del migdia

Sardanes amb la cobla
La Bisbal Jove
- A la plaça de l’Església
- A ¼ d’1 del migdia

Concert i Ball de Festa Major 
amb Què tal? 
- Al Teatre Municipal Ateneu, 

Sala Gran 
- A 2/4 de 6 de la tarda
- Entrada gratuïta

Passatge del Terror, Tremola 
Halloween!, la Castanyera 
s'ha emprenyat! Vine a 
conèixer les Castanyeres 
assassines! 
- A Can Ramis
- A les 6 de la tarda
- Preu: 2 € el mateix dia. 
Entrada anticipada: 1,50 €, 
venda divendres 6 de 
novembre davant de can Ramis 
de 5 a 7 de la tarda. 
Organitza: Agrupament Erol

Concert de Gospel 
Sant Celoni
El nostre lema: tu també pots 
cantar! dirigit a tothom que 
vulgui gaudir de la música, 
compartir i connectar amb un 
mateix i els altres mitjançant la 
veu cantada.
- A la plaça de la Vila
- A 2/4 de 7 de la tarda

dilluns
9 novembre
 
Inflables per a nens i nenes 
de 0 a 12 anys 
- A la plaça de la Vila
- De 2/4 d’11 del matí

a 2/4 de 2 del migdia  

Gisela y el Libro Mágico
Musical per a tota la família
amb cançons emblemàtiques 
de Disney: La Bella y la Bestia, 
El Rey León, La Sirenita,  
Aladdín, Frozen... Amb 
números d’il·lusionisme, veus 
en directe i actors com Elsa 
Anka i Octavi Pujades.
- Al Teatre Municipal Ateneu, 
Sala Gran

- A les 6 de la tarda
- Venda anticipada d’entrades 

a Atrápalo a 12 €, venda a 
taquilla el mateix dia a 15 €

dimarts
10 novembre
Presentació del 13è número 
de la col·lecció Anatomia 
del Còmic Celoní 
Coordinació editorial i maquetació 
a càrrec de Xavi Plana
- A la Biblioteca l’Escorxador
- A les 7 de la tarda

dimecres
11 novembre
Story Time: Mr. Mc Gee
a càrrec de Cambridge School. 
Per a infants a partir de P-4. 
Inscripcions a partir del 4 de 
novembre
- A la Biblioteca l’Escorxador
- A les 6 de la tarda

Missa solemne de Sant Martí 
- A l’església parroquial 
- A les 8 del vespre

dijous
12 novembre 
Xerrada: Ovidi Montllor i la 
cançó, amb Toti Soler i Jana 
Montllor. Amb motiu dels 20 anys 
de la mort d’Ovidi Montllor.
- A la Biblioteca l’Escorxador
- A les 7 de la tarda
 

divendres 
13 novembre
Contes per a menuts: Nyam, 
nyam a càrrec de Gina Clotet. 
Per a infants nascuts
entre 2012 i 2014
Inscripcions a partir 
del 4 de novembre
- A la Biblioteca l’Escorxador
- A 2/4 de 6 i a ¼ de 7 de la tarda 

III Jornades de la Memòria 
històrica: L’ensenyament 
durant la II República a 
Catalunya i a Sant Celoni 
(1931-1939)

Conferències: 
• El mestre Pallerola i els canvis 
de l’ensenyament públic celoní a 
l’època de la II República, a 
càrrec de Núria Amadó, 
pedagoga
• Les escoles i l’ensenyament a 
Sant Celoni durant la Guerra Civil, 
a càrrec de Josep M. Abril, 
historiador i membre del Grup de 
Recerca de la Memòria Històrica 
de Sant Celoni
Projecció:
• Testimonis de l’escola durant la 
II República a Sant Celoni, amb la 
participació de diversos celonins i 
celonines que aporten records i 
anècdotes sobre la seva infantesa
- A la Sala Bernat Martorell de 
Can Ramis
- A les 7 de la tarda

Tast de Llibres: El regal dels 21, 
d’Antoni Mates, sobre coaching 
personal i professional
- A la Biblioteca l’Escorxador
- A les 7 de la tarda

Cinema en Versió Original 
amb la pel·lícula Pride
- Als cinemes OCINE de l’Altrium 
- A 2/4 de 9 del vespre
- Preu entrada: 4,5 €

dissabte
14 novembre
Noies de calendari a càrrec de 
Rebrot teatre
- Al Teatre Municipal Ateneu, 

Sala Gran
- A les 8 del vespre
- Preu: 8 € 
Venda d’entrades: del 2 al 13 de 
novembre d’11 a 1 del migdia i de 
5 a 7 de la tarda al telèfon 
608 63 88 82. El 7 i 8 de 
novembre a la Fira d’Artesania a la 
plaça de la Vila. Una hora abans 
de l’espectacle al teatre per 
l’entrada al c. Germà Emilià, 1.

diumenge
15 novembre
XVIa. Edició Montnegre BTT
+ info: www.ccsantceloni.com
- Sortida del Centre Municipal 
d’Esports Sot de les Granotes. 
- A 2/4 de 9 del matí
Organitza: Club Ciclista Sant Celoni

Presentació i exposició de 
motos històriques
- A la plaça de la Vila
- De les 9 del matí a la 

1 del migdia
Organitza: Carai com peta, entre el 
Montseny i el Montnegre

Capvuitada als Esports
Inflables i activitats infantils 
per a la mainada
- Al pàrquing del Pavelló 11 de 

setembre. En cas de pluja dins 
els pavelló.

- De les 10 del matí a la 1 del 
migdia

Organitza: Associació de Veïns Residencial 
Esports

VIU EL PARC A SANT MARTÍ 
DE MONTNEGRE
A l’església de Sant Martí 
de Montnegre

Missa amb motiu de la festivitat 
de Sant Martí, amb la participació 
de la Coral Briançó
- A les 11 del matí

Concert de Jazz, amb Roger 
Santacana&Gregori Hollins Trio
- A les 12 del migdia

VERMUT de l’estiuet 
de Sant Martí 
- A la 1 del migdia 

Amb la col·laboració dels parroquians de 
Sant Martí de Montnegre i el suport de la 
Diputació de Barcelona, Servei de Parcs 
Naturals 

Noies de calendari 
a càrrec de Rebrot teatre
- Al Teatre Municipal Ateneu, 

Sala Gran
- A les 6 de la tarda
- Preu: 8 € 
Venda d’entrades: del 2 al 13 
de novembre d’11 a 1 del 
migdia i de 5 a 7 de la tarda al 
telèfon 608 63 88 82. El 7 i 8 
de novembre a la Fira 
d’Artesania a la plaça de la Vila. 
Una hora abans de l’espectacle 
al teatre per l’entrada al c. 
Germà Emilià, 1.

www.santceloni.cat/festesdesantmarti


