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El bosc, les Agudes, la lluna i el sol,  

tu i jo i les estrelles, la flama, el seny,  

la rauxa, la coca, la crema i els  

pinyons, la canalla que es fa gran i  

s’empaita per la plaça, en Martí i la  

Maria del Puig, compartir taula, la gresca,  

la colla, els dijous a la fresca, un vestit de 

flors menudes, el ball del diumenge, la 

ratafia, el Montnegre, el Montseny, un camí 

de terra, un contrabaix, una cançó que em 

recorda a tu, sortir al restaurant, les avarques,  

la música al carrer, uns llavis dolços, 

el circ, les cireres, un conte per menuts,  

una migdiada llarga, el Pertegàs, la gralla,  

els capgrossos, un pa amb tomàquet, 

mig núvol, uns fanalets quan es fa fosc,  

el teatre, un cafè amb gel a la terrassa del 

poble, el cine a Sant Ponç, el carrer Major,  

el drac, els diables, la Festa Major... 

l’estiu a Sant Celoni  
i la Batllòria!
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Dimarts
21 de juny
Passejades a la fresca
Posta de sol i sortida de la lluna al cim de les Agudes 
Soparem al cim de les Agudes tot veient la posta de sol.  
Aneu preparats per les fotos...
- 7 de la tarda
- A la plaça del Comte del Montseny
+ INFO: pàgina 15
Organitza: Centre Excursionista Sant Celoni

JUNY

 L’ESTIU!
A Sant Celoni i La Batllòria

VIU
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Dijous
23 de juny

Marxa amb la  
Flama del Canigó 
- 2/4 de 7 de la tarda
- Sortida de la Porta de  

Llevant i recorregut per  
tots els barris 

Sardanes amb la cobla  
la Principal de l’Escala 
- 7 de la tarda
- A la plaça de la Vila

Sortida de la Cercavila de 
la Flama del Canigó fins a 
la plaça de la Vila, amb cap-
grossos, gegants, timbalers, 
diables i entitats del municipi
- 2/4 de 8 del vespre
- A la plaça de la Creu

Arribada de la Flama del 
Canigó i encesa del peve-
ter, ball d’homenatge, lectura 
del missatge i ballada d’una  
sardana al voltant de la flama
- 8 del vespre
- A la plaça de la Vila

FLAMA DEL CANIGÓ  
FESTA NACIONAL  

DELS PAÏSOS CATALANS

FLAMA DEL CANIGÓ I  
REVETLLA DE SANT JOAN

La Flama del Canigó és la festa d’encesa 
dels Focs de Sant Joan, símbol de la nostra 

identitat; una festa popular arrelada al llarg 
dels Països Catalans que té l’element del foc 
com a símbol preeminent. La tradició de les 

fogueres de Sant Joan és una celebració molt 
antiga, transmesa de generació en generació 
al llarg de molts segles. Amb ella, els primers 
pobladors de les nostres comarques festeja-

ven la nit més curta de l’any, el solstici d’estiu. 
D’aquesta manera, s’han anat transformant 

aquelles celebracions prehistòriques en els 
Focs de Sant Joan actuals.

La matinada del 22 al 23 de juny la Flama del 
Canigó es renova al cim d’aquesta muntanya 

del Pirineu català i centenars de voluntaris 
i equips de foc la distribueixen arreu dels 

Països Catalans seguint diverses rutes per tal 
d’encendre les fogueres de la nit de Sant Joan. 

Així comença, any rere any, la celebració 
d’una festa ancestral vinculada al solstici 

d’estiu que és també un símbol de germanor 
entre els territoris de parla catalana.
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AL TEATRE ATENEU
Sopar
- 9 del vespre  
- Al Teatre Ateneu, Sala Petita
Preu del sopar: 15 € socis, i 18 € no socis. 
Reserva de tiquets a l’oficina de l’Esplai

Ball de Revetlla 
amb Blue Moon  
- 11 de la nit 
- Al Teatre Ateneu, Sala Gran 
- Entrada gratuïta
Organitza: Associació de Gent Gran  
de l’Esplai

A LA BATLLÒRIA
Sopar i Revetlla popular
- 9 del vespre 
- C. de les Escoles  
(davant la Pedra de la Pau)

Cadascú ha de dur el seu sopar!

TROBADA DEL VEÏNAT 
DEL TURÓ
Sopar i ball
Organització: Associació de Veïns  
Mare de Déu del Puig

Presentació de la Colla  
Infantil de Diables  
Espurnes del Montseny
- 2/4 de 9 del vespre
Sopar Revetlla  
de Sant Joan 2016
- 9 del vespre
Amanida, mongetes amb botifarra,  
xurrasco, pa amb tomàquet, coca de  
Sant Joan, aigua, vi i una copa de cava.
Preu tiquet: 12 €
Menú infantil: pa amb tomàquet  
amb botifarra, aigua i gelat
Preu tiquet: 5 €
Venda de tiquets (numerats) els dies: 
13, 15, 17 i 20 de juny, de 6 a 9 del 
vespre, al local dels geganters  
(c. Sant Pere, 41) 
 

Balls del solstici d’estiu
- 11 de la nit
Correfoc
- 2/4 de 12 de la nit
Recorregut: pl. Nicola, c. Major, pl. Josep 
Alfaras, c. Sant Roc, c. Sant Joan i pl. del 
Bestiar

La nocturna
Cercavila amb capgrossos,  
gegants i el Tritó, amb Bras  
the Gitano Band
- 12 de la nit
Recorregut: pl. Bestiar, c. Santa Fe, c. Abat 
Oliba, pl. Església, c. Major i plaça de la Vila

Concert amb  
La Banda del coche rojo 
i el punxa-discs DJC
- De la 1 de la nit fins a  

les 5 de la matinada
En cas de pluja, al Pavelló Municipal  
d’Esports 11 de setembre

Organitza: Agrupament Escolta i Guia Erol, Assemblea Nacional Catalana (ANC), Associació 
de Gent Gran de l’Esplai, Bocs i Cabres, Centre Excursionista, Colla de Diables, Colla de  
Geganters, Espurnes del Montseny, Montseny-Maasai, Òmnium Cultural del Baix Montseny  
i la participació de diverses entitats de cultura popular del municipi.

A LA PLAÇA DE LA VILA
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Divendres
24 de juny   
Ball de l’Esplai 
amb Moncayo
- 2/4 de 6 de la tarda
- A l’Esplai
- Preu: 4 € socis i  

5 € no socis
Organitza: Associació de  
Gent Gran de l’Esplai

Dissabte
25 de juny
Taller de guitarra
- 12 del migdia 
- A La Clau
Organitza: Banc del Temps

Diumenge
26 de juny
Ball de L’Esplai  
amb Choffers
- 6 de la tarda
- Al Teatre Ateneu, Sala Gran 
- Preu: 5 € socis i 6 € no socis
Organitza: Associació de  
Gent Gran de l’Esplai

Dilluns
27 de juny
Xerrada-taller:  
Acompanyament en el dol a 
càrrec del Banc del Temps de 
Sant Celoni
- 7 de la tarda
- A la Biblioteca l’Escorxador

Dimarts
28 de juny
Passejades a la fresca  
Sortida a Campins,  
Can Pereres, Can Perepoc 
- 7 de la tarda
- A la plaça del Comte  

del Montseny
+ INFO: pàgina 15
Organitza: Centre Excursionista  
Sant Celoni

JULIOL

Divendres
1 de juliol   
Contes a la fresca
Festival de narració oral  
De Fàbula al Baix Montseny. 
Sessió de contes familiar 
L’home verd, a càrrec de La 
Fontana.  
- 7 de la tarda
- Sortida de la Biblioteca 

l’Escorxador i passejada 
fins al bosc on s’explicarà 
el conte

+ INFO: pàgina 16
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La Portàtil FM,  
música tradicional 
A Cop de Sandàlia,  
2n cicle d’espectacles  
a la fresca 
- 8 del vespre
- A la plaça de l’Estació
- Taquilla inversa
Organitza: La Clau del Baix Montseny

Dissabte
2 de juliol   
Festa Major de Can Coll 
+ INFO: www.facebook.com/ 
cancoll.AV
Organitza: Associació de veïns  
de Can Coll 

Mercat de la  
Ganga d’Estiu
- Tot el dia
- Al carrer d’Anselm Clavé
Organitza: Associació de Veïns i  
Comerciants Anselm Clavé Centre

4a Festa de la Ratafia
- 12 del migdia
- A la Rectoria Vella
Organitza: La Clau del Baix Montseny  
i Escudella Molotov

Conferència El te japonès 
a càrrec d’Eva Ibañez, dins 
les activitats de l’exposició 
L’experiència raku. Ceràmica 
de Toni Medalla
- 6 de la tarda 
- A la Rectoria Vella

Diumenge
3 de juliol 

CELEBRACIÓ DE  
SANT CRISTÒFOL

Concentració  
de vehicles clàssics
- 9 del matí
- Al carrer Major de Dalt  

(entre ctra. Vella i  
c. Sant Martí)

Sortida del recorregut  
de vehicles clàssics fins  
a la plaça de l’Església
- 12 del migdia
- Al carrer Major de Dalt

Benedicció de vehicles 
(obert a tots els vehicles)
- 2/4 d’1 del migdia 
- A la plaça de l’Església
Organitza: Carai com Peta amb la 
col·laboració de l’Associació de Veïns 
del carrer Major de Dalt

Ball de L’Esplai  
amb Marisol grup
- 6 de la tarda 
- Al Teatre Ateneu, Sala Gran
- Preu: 5 € socis i  

6 € no socis
Organitza: Associació de Gent Gran  
de l’Esplai
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Dimarts
5 de juliol
Passejades a la fresca 
Pel Montnegre: coll Butí, 
Montllorer, coll Blanc 
- 7 de la tarda
- A la plaça del Comte  

del Montseny
+ INFO: pàgina 15
Organitza: Centre Excursionista  
Sant Celoni

Dijous
7 de juliol
DIJOUS A LA FRESCA! 
Circ d’autor

AMIGOOOO
Mumusic Circus
Marçal Calvet i Clara Poch,
autors i intèrprets
- 10 de la nit
- A la plaça de la Biblioteca
+ INFO: pàgina 19
En cas de pluja al Teatre Ateneu

Divendres
8 de juliol   
Contes a la fresca
Contes per a menuts:  
Una mica perdut a càrrec  
de Sandra Rossi.  
Adreçats a infants nascuts entre 2012 i 
2014. Les inscripcions s’obren dimecres 
29 de juny
- 2/4 de 6 i 1/4 de 7 de la tarda 
- A la Biblioteca l’Escorxador 
+ INFO: pàgina 16

Presentació de la  
gegantona de l’escola 
l’Avet Roig
- 7 de la tarda
- Plaça de la Vila
Organitza: Colla gegantera de l’escola 
l’Avet Roig

Gats, rock 
A Cop de Sandàlia,  
2n cicle d’espectacles 
a la fresca.
- 8 del vespre
- A la plaça de l’Estació
- Taquilla inversa
Organitza: La Clau del Baix Montseny

Dissabte
9 de juliol
7a FIRA DE MÚSICA AL 
CARRER SOUND CELONI
Fira de Música, actuacions 
dels grups participants  
- De 6 de la tarda a 10 de la nit 
- Al centre de Sant Celoni

Concert de Fi de Fira amb 
Lluís Gómez Bluegrass Trio   
Miguel Talavera - Guitarra i veu, Lluís 
Gómez - banjo i violí, Maribel Rivero - 
contrabaix i veu
Amb servei de tapes i begudes preparats 
pels restaurants del carrer. Venda de 
tiquets durant la tarda a preus populars 
al mateix lloc

- 10 de la nit
- Al carrer Major de Dalt
Organitza: Associació Sound Celoni
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Diumenge
10 de juliol 
Ball de L’Esplai amb Elegans
- 6 de la tarda
- Al Teatre Ateneu, Sala Gran
- Preu: 5 € socis i 6 € no socis
Organitza: Associació de Gent Gran  
de l’Esplai

Dimarts
12 de juliol
Passejades a la fresca 
Sant Esteve de Palautordera, 
Castell de Fluviàs, Santa  
Magdalena
- 7 de la tarda
- A la plaça del Comte  

del Montseny
+ INFO: pàgina 15
Organitza: Centre Excursionista Sant Celoni

Dimecres
13 de juliol
Taletime: Sessió de contes en 
anglès a càrrec de Josh Valcár-
cel. Adreçada a infants a partir 
de 4 anys. Les inscripcions 
s’obren dimecres 6 de juliol
- 6 de la tarda
- A la Biblioteca l’Escorxador 

Dijous
14 de juliol
Finals dels Torneigs  
de Futbol Sala
- 2/4 de 9 del vespre 
- A les pistes poliesportives 

municipals

DIJOUS A LA FRESCA! 
Dansa i humor

ENTRE TU I JO 
Cia Mar Gómez
Mar Gómez i Xavier Martínez, 
autors i intèrprets
- 10 de la nit
- A la plaça de la Biblioteca
+ INFO: pàgina 20
En cas de pluja al Teatre Ateneu

Divendres
15 de juliol   
Les Cireretes, rock’n’folk,  
A Cop de Sandàlia, 2n cicle 
d’espectacles a la fresca
- 8 del vespre
- A la plaça de l’Estació 
- Taquilla inversa
Organitza: La Clau del Baix Montseny
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Festa d’estiu 
Amb danses i música a càrrec 
de l’escola de dansa oriental, 
expressió i moviment Maisha-
dansa. Passaràs un bon vespre 
de divendres en els bonics i 
frescos jardins de la Rectoria 
Vella veient danses exòtiques, 
fent un mos i compartint alegria 
i bon rotllo. Entrada lliure
- 8 del vespre
- Als jardins de la  

Rectoria Vella
Organitza: Escola de Dansa  
Maishadansa

Contes a la fresca 
Festival de narració oral  
De Fàbula al Baix Montseny. 
Sessió de contes nocturna per 
a adults La nit als ulls a càrrec 
de Sherezade Bardají.  
Cal portar llum frontal 
- 10 de la nit
- Sortida de la Biblioteca l’Es-

corxador i passejada fins al 
bosc on s’explicarà el conte.

+ INFO: pàgina 16

Dissabte
16 de juliol  
Passejades guiades 2016  
Nit de ratpenats a Sant Celoni 
- 6 de la tarda 
- Al parc de la Rectoria Vella 
- Durada: 4 hores
Organitza: Diputació de Barcelona

Diumenge
17 de juliol 
Ball de L’Esplai amb Sona Bé
- 6 de la tarda
- Al Teatre Ateneu, Sala Gran
- Preu: 5 € socis i 6 € no socis
Organitza: Associació de Gent Gran  
de l’Esplai

Dimarts
19 de juliol
Passejades a la fresca 
La Vall d’Olzinelles: ca l’Agustí, 
forn de calç, embassament, 
Riera d’Olzinelles, font del 
Predelló 
- 7 de la tarda 
- A la plaça del Comte  

del Montseny
+ INFO: pàgina 15
Organitza: Centre Excursionista  
Sant Celoni

Dijous
21 de juliol
DIJOUS A LA FRESCA! 
Música

WORLD FOLK SOULFUL 
MUSIC - KAA
Karol Green, veu i loopstation
Adri González, teclats
Antoni Torres, bateria
- 10 de la nit
- Als jardins de la Rectoria Vella
+ INFO: pàgina 21
En cas de pluja al Teatre Ateneu
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Divendres
22 de juliol   
Contes a la fresca 
Hora del conte: El millor  
regal del món a càrrec de 
Marta Esmarats. Adreçada a 
infants a partir de 4 anys.  
Les inscripcions s’obren 
dimecres 13 de juliol.
- 6 de la tarda
- A la Biblioteca l’Escorxador
+ INFO: pàgina 16 

Supercomputer, electrònica 
A Cop de Sandàlia, 2n cicle 
d’espectacles a la fresca 
- 8 del vespre 
- A la plaça de l’Estació 
- Taquilla inversa
Organitza: La Clau del Baix Montseny

Dissabte
23 de juliol 
Festa del Barri  
Molí Paperer 
Xocolatada, concurs de trui-
tes, gimcana infantil, sopar, 
ball i remullada popular

Diumenge
24 de juliol 
Ball de L’Esplai  
amb Arrítmics 
- 6 de la tarda 
- Al Teatre Ateneu, Sala Gran
- Preu: 5 € socis i  

6 € no socis
Organitza: Associació de Gent Gran  
de l’Esplai

Dimarts
26 de juliol
Passejades a la fresca 
Camins de Mosqueroles:  
can Mateu, can Noguera,  
can Bernadic 
- 7 de la tarda 
- A la plaça del Comte  

del Montseny
+ INFO: pàgina 15 
Organitza: Centre Excursionista  
Sant Celoni

Dijous
28 de juliol
DIJOUS A LA FRESCA! 
Cinema documental

HIMALAIASKI i LES  
QUATRE ESTACIONS  
DEL MONTSENY 
Koastal Forest 
Dos documentals  
amb Pep Cuberes
- 10 de la nit
- A la plaça Rafael Ferrer 

de Sant Ponç
+ INFO: pàgina 22
En cas de pluja al Teatre Ateneu
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Divendres
29 de juliol   
Polka Misèria, folk 
A Cop de Sandàlia,  
2n cicle d’espectacles 
a la fresca 
- 8 del vespre
- A la plaça de l’Estació 
- Taquilla inversa
Organitza: La Clau del Baix Montseny

Dissabte
30 de juliol   
Noctàmbuls,  
tribut a Sangtraït 
A Cop de Sandàlia, 2n cicle 
d’espectacles  a la fresca
- 8 del vespre
- A la plaça de l’Estació
- Taquilla inversa
Organitza: La Clau del Baix Montseny

Diumenge
31 de juliol 
Ball de L’Esplai amb Ària
- 6 de la tarda
- Al Teatre Ateneu, Sala Gran
- Preu: 5 € socis i  

6 € no socis
Organitza: Associació de Gent Gran 
de l’Esplai
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AGOST
Dijous
4 d’agost
DIJOUS A LA FRESCA! 
Música 

VAIXELLS DE PAPER 
Rondalla Puiggraciós 
- 10 de la nit
- Als jardins de la  

Rectoria Vella
+ INFO: pàgina 23

En cas de pluja al Teatre Ateneu

Dissabte
6 d’agost
Oh!fertes al carrer
- Tot el dia
- Al carrer d’Anselm Clavé
Organitza: Associació de Veïns i  
Comerciants Anselm Clavé Centre

Diumenge
7 d’agost
Ball de L’Esplai 
- 2/4 de 6 de la tarda  
- A L’Esplai
- Preu: 4 € socis i  

5 € no socis
Organitza: Associació de  
Gent Gran de l’Esplai

Dijous
11 d’agost
DIJOUS A LA FRESCA!  
Cinema d’animació

DEL REVÉS (Inside Out)  
Pixar, 2015
- 10 de la nit
- A la plaça de Rafael Ferrer 

de Sant Ponç
+ INFO: pàgina 24

En cas de pluja al Teatre Ateneu

Dissabte i diumenge
13 i 14 d’agost
FESTA MAJOR  
VALL D’OLZINELLES

Més informació al  facebook:  
Vall Olzinelles Festes

Diumenge
14 d’agost
Ball de L’Esplai 
- 2/4 de 6 de la tarda 
- A L’Esplai
- Preu: 4 € socis i  

5 € no socis
Organitza: Associació de Gent Gran  
de l’Esplai
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Dijous
18 d’agost
DIJOUS A LA FRESCA! 
Circ 

VINCLES 
Circ Bover
- 10 de la nit
- A la plaça de la Biblioteca
+ INFO: pàgina 25

En cas de pluja al Teatre Ateneu

Diumenge
21 d’agost
Ball de L’Esplai
- 2/4 de 6 de la tarda
- A l’Esplai
- Preu: 4 € socis i 5 € no socis
Organitza: Associació de Gent Gran  
de l’Esplai 

Dijous
25 d’agost
DIJOUS A LA FRESCA! 
Teatre 

MRS. BROWNIE 
Teatre Nu
- 10 de la nit
- Als jardins de la  
Rectoria Vella

+ INFO: pàgina 26

En cas de pluja al Teatre Ateneu

Diumenge
28 d’agost
Ball de L’Esplai
- 2/4 de 6 de la tarda
- A l’Esplai
- Preu: 4 € socis i 5 € no socis
Organitza: Associació de Gent Gran  
de l’Esplai

Divendres,  
dissabte i diumenge 
26, 27 i 28 
d’agost
FESTA MAJOR 
D’ESTIU DE LA  
BATLLÒRIA
Sopar popular,  
correfoc, orquestres, 
animació infantil,  
festa de l’escuma,  
futbol, gegants,  
havaneres, concert,  
ball i molt més a  
la Batllòria

+ INFO: 
www.santceloni.cat/
labatlloria
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Nova proposta d’activitats per conèixer l’entorn pro-
per i gaudir de la fresca, la natura i la bona companyia. 
Són caminades d’unes dues hores de durada a un rit-
me assequible per llocs propers a Sant Celoni, guiades 
per la gent del Centre Excursionista de Sant Celoni.

El punt de trobada és cada dimarts del 21 de juny al 
26 de juliol, a les 7 del vespre, a la plaça Comte del 
Montseny i des d’aquest punt es sortirà en cotxes par-
ticulars fins al punt d’inici de les passejades. 

Passejades  
a la  
fresca!

Dimarts, 21 de juny
Posta de sol i sortida  
de la lluna al cim de les  
Agudes: Soparem al cim 
de les Agudes tot veient la 
posta de sol. Aneu prepa-
rats per les fotos... Cal por-
tar sopar, llanterna i roba 
d’abric per si fa fresca. En 
cotxe fins a l’aparcament 
de sota del turó de l’Home

Dimarts, 28 de juny
Sortida a Campins,  
Can Pereres, Can Perepoc.
En cotxe fins a Campins

Dimarts, 5 de juliol
Pel Montnegre: coll Butí, 
Montllorer, coll Blanc.  
En cotxe fins a can Valls 
d’Olzinelles

Dimarts, 12 de juliol
Sant Esteve de Palautor-
dera, Castell de Fluvià, 
Santa Magdalena. En cotxe 
fins a l’aparcament de Sant 
Esteve de Palautordera

Dimarts, 19 de juliol
La Vall d’Olzinelles:  
ca l’Agustí, forn de calç,  
embassament, Riera  
d’Olzinelles, font de  
Lourdes. En cotxe fins a  
ca l’Agustí d’Olzinelles

Dimarts, 26 de juliol
Camins de Mosqueroles:  
can Mateu, can Noguera,  
can Bernadic.  
En cotxes fins a  
Mosqueroles
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Contes 
a la 
fresca!

Durant els divendres de juliol des de la Biblioteca  
l’Escorxador us proposem quatre narracions de contes. 
Dues de les quatre propostes s’inclouen dins el Festival 
de narració oral De Fàbula, una per a adults i una per a 
públic familiar, en indrets del bosc propers a la Biblioteca. 

Us hi esperem!

Divendres 1 de juliol
Festival de narració oral De 
Fàbula al Baix Montseny. 
Sessió de contes familiar 
L’home verd, a càrrec de  
La Fontana.  

- 7 de la tarda

- Sortida de la Biblioteca 
l’Escorxador i passejada 
fins al bosc on s’explicarà 
el conte. 

Divendres, 8 de juliol   
Contes per a menuts:  
Una mica perdut, a càrrec 
de Sandra Rossi. Adreçats 
a infants nascuts entre 2012 
i 2014. Les inscripcions 
s’obren dimecres 29 de juny

- 2/4 de 6 i 1/4 de 7  
de la tarda 

- A la Biblioteca  
l’Escorxador 

Divendres 15 de juliol 
Festival de narració oral De 
Fàbula al Baix Montseny. 
Sessió de contes nocturna 
per a adults La nit als ulls, a 
càrrec de Sherezade Bardají. 
Cal portar frontal o llanterna

- 10 de la nit

- Sortida de la Biblioteca 
l’Escorxador i passejada 
fins al bosc on s’explicarà 
el conte. 

Divendres, 22 de juliol   
Hora del conte: El millor 
regal del món, a càrrec de 
Marta Esmarats. Adreçada a 
infants a partir d’EI 4 anys. 
Les inscripcions s’obren 
dimecres 13 de juliol.

- 6 de la tarda

- A la Biblioteca  
l’Escorxador

* Cal inscripció prèvia!
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dijous
a la

fresca
*

2016
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7 de juliol > Plaça de la Biblioteca 
CIRC - DANSA / AMIGOOOO

14 de juliol > Plaça de la Biblioteca 
DANSA - HUMOR  / ENTRE TU I JO

21 de juliol > Jardins de la Rectoria Vella 
MÚSICA / WORLD FOLK SOULFUL MUSIC

28 de juliol > Plaça de Rafael Ferrer (Sant Ponç) 
CINEMA DOCUMENTAL / HIMALAIASKI i  
LES QUATRE ESTACIONS DEL MONTSENY 

4 d’agost > Jardins de la Rectoria Vella 
MÚSICA / VAIXELLS DE PAPER

11 d’agost > Plaça de Rafael Ferrer (Sant Ponç) 
CINEMA D’ANIMACIÓ / DEL REVÉS (INSIDE OUT)

18 d’agost > Plaça de la Biblioteca 
CIRC / VINCLES

25 d’agost > Jardins de la Rectoria Vella 
TEATRE / MRS. BROWNIE

dijous
a la

fresca
*

2016

A les 10 de la nit



19

AMIGOOOO és un fragment de les vides d’un home i 
una dona. Un circ entre dos. Trossos d’intimitat en una 
travessa gestual i musical vers el més sincer i profund d’un 
mateix. Junts confabulen un món irreal, ple de poesia i 
complicitat en un fals intent d’esquerdar el mite de la so-
litud com a condició humana dins del món. Fent esclatar 
moments de deliri i bogeria entre balls i acrobàcies, desen-
redant així EL SEU PROPI CIRC INTERIOR

7 de juliol
Plaça de la Biblioteca
A les 10 de la nit

AMIGOOOO 
Mumusic Circus
Marçal Calvet i Clara Poch > autors i intèrprets 

Dijous 

Circ
d’autor

En cas de pluja  
a l’Ateneu
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Aquesta és una història 
d’amor, humor, sexe i passió 
entre una dona i un jardiner. 
La Cia Mar Gómez torna a 
esprémer el seu particular 
sentit de l’humor per ex-
plicar el contradictori inici 
d’una relació de parella. L’ob-
jectiu dels personatges serà 
entrar junts a la llar. Sempre, 
però, trobarem a un dels 
dos disposat a endarrerir 
aquest pas decisiu. Canviar 
les pesades parets d’una casa 
pel transparent i estimulant 
vidre d’un hivernacle ple de 
flors situat al mig de la ciutat 
és un desig molt compren-
sible. Dansa, moviment, hu-
mor, gest i narració al servei 
d’un espectacle integrat en 
l’espai urbà.

14 de juliol
Plaça de la Biblioteca
A les 10 de la nit

Dijous 

Mar  Gómez i Xavier Martínez > autors i intèrprets

ENTRE TU I JO
Companyia Mar Gómez

Dansa
humor

En cas de pluja  
a l’Ateneu
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21 de juliol
Jardins de la Rectoria Vella
A les 10 de la nit

WORLD FOLK 
SOULFUL MUSIC
KAA

Dijous 

Música

Karol Green > veu i loopstation, Adri González > teclats,  
Antoni Torres > bateria

En cas de pluja  
a l’Ateneu

Karol Green, Adri Gon-
zález i Antoni Torres 
treballen junts des de 
fa 10 anys en diferents 
projectes musicals i 
ara comencen un nou 
viatge amb aquest trio 
musical anomenat KAA. 
Combinen les seves 
experiències i creati-
vitat utilitzant els seus 
instruments i recursos 

tecnològics, resultant un espectacle enèrgic on donen vida 
a cançons com Better Way de Ben Harper, Revolution de 
Tracy Chapman, Another part of me de Michael Jackson, 
Turn your lights down low de Bob Marley, entre d’altes, i 
alguns temes propis.
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28 de juliol
Plaça Rafael Ferrer (Sant Ponç)
A les 10 de la nit

HIMALAIASKI / 
LES QUATRE ESTACIONS 
DEL MONTSENY 

Dijous 

Cinema
documental

Koastal Forest
Dos documentals amb Pep Cuberes

En cas de pluja  
a l’Ateneu

HIMALAISKI és un docu-
mental d’esquí de muntanya 
i bicicleta, de Koastal Forest, 
que es va realitzar l’any 
2005 a la vall del Langtang 
(Himàlaia) i es va publicar 
per commemorar el segon 
aniversari del terratrèmol 
del Nepal.  Algunes de les 
imatges que surten en 
aquest documental van ser 

cedides a la pel·lícula Langtang que va estrenar després 
Kilian Jornet. LES QUATRE ESTACIONS DEL MONTSENY 
és un documental de la mateixa productora on es mostra 
la bonica vall de Santa Fe del Montseny en totes les seves 
estacions. Diferents personatges que realitzen activitats en 
el parc ens explicaran el seu punt de vista de cada època. 
En el moment de publicar aquestes línies el documental 
encara no està enllestit, així que dijous 25 de juliol, en 
farem la seva estrena.
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4 d’agost
Jardins de la Rectoria Vella 
A les 10 de la nit

Rondalla Puiggraciós

Dijous 

Música

VAIXELLS  
DE PAPER

Rondalla Puiggra-
ciós és una de les 
poques formacions 
instrumentals de 
doble corda pre-
sents en el panora-
ma musical català 
d’avui amb gairebé 
quaranta anys de 
vida. En formen part 
quatre bandúrries, 

dues mandolines, un teclat, quatre guitarres i tres llaüts. 
Els components del grup som de Cardedeu, Cànoves, 
Sant Celoni, Santa Maria de Palautordera, Sant Esteve de 
Palautordera, Breda i la Garriga i vénen a presentar-nos 
VAIXELLS DE PAPER. Una proposta musical adreçada a 
tots els públics, que es presenta com un viatge on, el direc-
tor, Joan Figueres, ens guiarà per un trajecte imaginari, a 
través del qual recollirem cançons, anècdotes, històries i 
sensacions.

En cas de pluja  
a l’Ateneu
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11 d’agost
Plaça Rafael Ferrer (Sant Ponç) 
A les 10 de la nit

Dijous 

Cinema
d’animació

DEL REVÉS 
PIXAR (2015)

El pas del temps pot ser un camí complicat... també ho 
és per a la jove Riley Andersib quan, amb només 11 anys, 
ha de deixar enrere la seva vida per a anar a viure a Sant 
Francisco. 

Com a la resta de persones, la vida de Riley es guia per les 
seves emocions: alegria, por, ira, fàstic i tristesa. Totes elles 
viuen en el Quartel General, el centre de control dins el seu 
caparró des d’on ajuden i dirigeixen els comportaments de 
la noia en el seu dia a dia. 

En cas de pluja  
a l’Ateneu
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18 d’agost
Plaça de la Biblioteca 
A les 10 de la nit

Circ Bover

Dijous 

Circ

VINCLES
Camille Sola, Guillaume Peudon, Gràcia Moragues i  
Mateu Canyelles > intèrprets

VINCLES és una producció 
especial del Circ Bover per 
la celebració de la primera 
dècada de la companyia. 
A partir d’un senzill ele-
ment, canyes de bambú, es 
construeix un espectacle 
amb l’objectiu de transmetre 
l’elegància i la tècnica de 
les arts circenses, a través 

d’un muntatge totalment diferent i sense precedents. Els 
elements escènics primaris es transformen, junt a les 
emocions, i entre elles sorgeixen diferents números de 
circ contemporani. Es mostra que partint d’allò essencial, 
d’elements senzills, s’arriba a la sofisticació i a la qualitat 
artística i tècnica extrema.

En cas de pluja  
a l’Ateneu
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25 d’agost
Jardins de la Rectoria Vella 
A les 10 de la nit

Teatre Nu

Dijous 

Teatre

MRS. BROWNIE
Víctor Borràs > direcció, Laura Guiteras > actriu
Abel Boquera > músic, Martí Doy > titellaire

En cas de pluja  
a l’Ateneu

MRS. BROWNIE ens presenta la història d’una diva de la 
música negra americana que es troba al final de la seva vida. 
Acompanyada del seu únic amic, un entranyable pianista, i 
d’una jove cuidadora, Mrs. Brownie viurà els seus darrers dies 
entre el record i la nostàlgia que li encomanen les cançons 
que la van portar a l’èxit més esclatant. A mig camí entre la 
vida i la mort, passant constantment del somni a la realitat 
Mrs Brownie mirarà amb tendresa i humor la humanitat d’al-
gú que, després de ser considerat un mite, ha d’afrontar el seu 
final com qualsevol altra persona.



CAN RAMIS

Exposicions

RECTORIA VELLA

L’experència raku. Ceràmica de Toni Medalla 
Del 28 de maig al 17 de juliol 

Conferència “El te japonès” a càrrec d’Eva Ibañez
dissabte 2 de juliol, a les 6 de la tarda

Horari
Dijous, divendres i dissabte 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.

Estiu. Dibuixos 
de Laura Dou
Del 4 al 26 de juny 
Sala Petita

Horari
De dimecres 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

Fragments 
d’una visió 
interior. Anna 
Bonet
Del 4 al 26 de juny 
Sala Gran

Horari
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

Mangakena.  
Dibuixos  
d’Ainhoa  
Pérez Gancedo
De 2 al 24 de juliol

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
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BIBLIOTECA L’ESCORXADOR

OFICINA DE TURISME

Flaixos, de Miquel Masferrer
Del 12 de maig al 30 de juny   

Ermites i esglesioles del Montseny i  
el Montnegre, de Mariano Pagès
Del 13 al 30 de juny

Rostres, de Teresa  Mollà
Del 4 al 29 de juliol

De cap a l’aventura, produïda pel CLIJCAT
De l’1 al 28 d’agost

El paisatge de les estacions
Fotografies de Jesús Puigmartí
Del 22 d’abril al 26 de juny

Horari
Dimecres, dijous, diumenges i festius, de 10 a 14 h 
Divendres, de 16 a 20 h 
Dissabtes, de 10 a 14 i de 16 a 20 h

Exposicions



ESTIU AL CENTRE MUNICIPAL  
D’ESPORTS SOT DE LES GRANOTES

Ús de les instal·lacions de forma puntual, a través d’un abona-
ment especial d’estiu o com a abonat del centre. Inclou la zona 
d’aigües, de fitnes i totes les activitats dirigides programades.

- Ús de la zona d’aigües i solàrium com a piscina d’estiu amb 
un preu especial els mesos de juliol i agost

- Abonaments a tot el centre per fer ús de tots els seus 
espais, activitats i serveis (piscina, fitnes, activitats dirigides, 
descomptes en fsioteràpia, nutrició i entrenaments personals).

- Cursos de natació intensius per a totes les edats del 4 al 29 
de juliol: Nadons de 4-19 mesos; petits de 20 mesos a 5 anys; 
infantils de 6 a 14 anys; i adults i gent gran

- Cursos de natació per a grups (esplais, AMPA, escoles...)

- Cursos intensius al juliol de: ioga, classes per a embarassa-
des, postpart i iniciació a l’escalada.

- Campus Esportiu i de Lleure d’Estiu per a nens/es de 3 a 
14 anys. Del 27 de juny al 29 de juliol, i de l’1 al 9 de setembre.

Per a qualsevol informació podeu contactar a través
del telèfon 93 848 69 13 o correu electrònic santceloni@ufec.cat 
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Festes Majors
BAIX MONTSENY 
SANT PERE DE VILAMAJOR
28 i 29 de juny
+ info: vilamajor.cat

HOSTALRIC
Del 2 al 4 de juliol
+ info: hostalric.cat

ARBÚCIES
Del 29 de juliol a l’1 d’agost
+ info: arbucies.cat

MOSQUEROLES
Passejada del senglar
5 d’agost, 8 del vespre

RIELLS I VIABREA
Del 5 al 8 d’agost
+ info: riellsiviabrea.cat

SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA
Del 5 al 8 d’agost
+ info: santestevedepalautordera.cat

SANT FELIU DE BUIXALLEU
6 i 7 d’agost
+ info: santfeliudebuixalleu.cat

LA COSTA DEL MONTSENY
13 i 14 d’agost 

CARDEDEU
De l’11 al 15 d’agost
+ info: cardedeu.cat

FOGARS DE MONTCLÚS 
Del 12 al 14 d’agost

VILALBA SASSERRA
Del 12 al 15 d’agost
+ info: vilalbasasserra.cat

GUALBA
Del 12 al 16 d’agost
+ info: gualba.cat

SANT ANTONI DE VILAMAJOR
Del 18 al 27 d’agost
+ info: santantonidevilamajor.cat

CÀNOVES I SAMALÚS
23 i 24 d’agost
+ info: canovesisamalus.cat

CAMPINS
Del 26 al 28 d’agost
+ info: campins.cat

LA BATLLÒRIA
Del 26 al 28 d’agost
+ info: santceloni.cat

SANT CELONI
Del 26 d’agost al 5 de setembre
+ info: santceloni.cat

MONTSENY
Del 27 al 29 d’agost
+ info: facebook/infoMontseny

LLINARS DEL VALLÈS
Del 8 a l’11 de setembre
+ info: llinarsdelvalles.cat

BREDA
Del 8 a l’11 de setembre 
+ info: breda.cat

VALLGOGUINA
Del 23 al 25 de setembre
+ info: vallgorguina.cat

SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Del 8 al 10 d’octubre
+ info: smpalautordera.cat
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VOLS AJUDAR 
A LA MARIA DEL PUIG 
A TROBAR EL DRAC?

Molt bé! Ho has aconseguit! 
Ara atreveix-te a fer el Joc de pistes seguint la ruta pel  
centre de Sant Celoni. Demana a l’Oficina de Turisme les  
pistes i comença l’aventura!
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www.facebook.com/ajsantceloni

@ajsantceloni

@ajsantceloni

Hi col·labora

www.santceloni.cat/estiu


