
FESTA MAJOR D’HIVERN 
DE LA BATLLÒRIA
16, 17 i 18 de desembre
Amb l’orquestra Gira-sol, 
animació infantil, sardanes, 
inflables, fira de Nadal, etc.
www.santceloni.cat/labatlloria

divendres
16  desembre 
Hora del conte Per Nadal, 
tot s’hi val! a càrrec de Núria 
Clemares. Per a infants a partir 
de P4. Cal inscripció prèvia
- 6 de la tarda
- Biblioteca l’Escorxador

Tast de llibres amb l’autor 
celoní Òscar Sotillos. Presenta 
la premiada novel·la juvenil 
Medianoche en el campanario.
- 7 de la tarda
- Biblioteca l’Escorxador

Documental Camí de 
l’Everest. Cinc vallesans al 
Camp Base de l’Everest
Taquilla inversa, destinada a 
l’escola Bholung (Nepal) que 
va quedar malmesa pel 
terratrèmol d’abril 2015.
- 8 del vespre
- Sala Bernat Martorell, 

de Can Ramis

Cinema en VO Altrium 
Mi casa en París d’Israel 
Horovitz
- 2/4 de 9 del vespre
- Sales Ocine
- Preu: 4,50 €

17 i 18 
desembre
MARATÓ DE TV3
Consulteu el programa
www.santceloni.cat/
lamarató 
Organitza: 08470 Sant Celoni

dissabte
17 desembre 
Laboratori de lectura Colors i 
emocions a càrrec de Teresa 
Masnou. Per a infants de 4 a 9 
anys. Cal inscripció prèvia
- 11 del matí
- Biblioteca l’Escorxador

Aires d’Europa, gran show 
per la Marató amb felicitació i 
espectacle nadalenc.
- 6 de la tarda i 10 de la nit
- Teatre Ateneu, Sala Gran
- Preu: 8 €
Organitza: Esplai de la Gent Gran

Taller de tions
- 6 de la tarda
- Plaça de la Vila
Organitza: Òmnium Cultural 
del Baix Montseny 

BALL DE CAP D’ANY
A L’ATENEU

Amb el GRUP QUÈ TAL
Preu entrada: 18 €, socis 16 €

- 1/4 d’1 de la nit
- Teatre Ateneu, Sala Gran

Organitza: 
Associació de Gent Gran de l’Esplai

Col·labora: 
Ajuntament de Sant Celoni

NIT DE 
CAP D’ANY

i REIS!
SANT CELONI 2016

BONES
FESTES

DE NADAL

diumenge
18 desembre 
Mercat del Trasto
- De 9 a 2 del migdia
- Plaça Mercè Rodoreda
Organitza: Tots a la Pista TALP

Ball amb Mar Salada
- 2/4 de 6 de la tarda
- L’Esplai
- Preu: 4 € socis, no socis 5 €
Organitza: Esplai de la Gent Gran

Pessebre vivent amb els 
alumnes de parvulari de La 
Salle. Esteu tots convidats 
fent una donació de 2 € per la 
Marató. Aforament limitat
- De 6 a 7 de la tarda
- Al Turó de la Mare 
de Déu del Puig

Organitza: col·legi La Salle

Visita comentada 
a l’exposició, Naturaleses. 
Pintura i gravat de Josep 
Clopés a càrrec de l’artista
- 6 de la tarda
- Rectoria Vella

Trencanous a càrrec de 
l’escola de Dansa Núria 
Ventura. El primer acte està 
protagonitzat per nens i el 
segon pels adolescents
- 2/4 de 7 de la tarda
- Teatre Ateneu, Sala Gran
- Preu: adults 10 €, 

nens i jubilats 4 €
Organitza: Núria Ventura, 
Escola de Dansa

dimarts
20 desembre 
Club de lectura l’Escorxa-
dor amb la novel·la El cant 
del Cucut de Robert Galbrai-
th. Conduït per José Ibañez. 
Préstec del llibre a la 
Biblioteca
- 7 de la tarda
- Biblioteca  l’Escorxador

dimecres
21 desembre 
Taller familiar Construïm un 
instrument musical a càrrec 
de Ruth Soler. Per a infants 
de 5 a 10 anys. Cal inscripció 
prèvia.  
- 2/4 de 6 de la tarda
- Biblioteca l’Escorxador

Taletime Are you my mother? 
a càrrec Josh Valcárcel. Per a 
infants a partir de 4 anys.  
- 2/4 de 6 de la tarda
- Biblioteca de l’escola 

Montnegre de la Batllòria

Audició de Nadal a càrrec 
dels alumnes del Centre 
Municipal d’Expressió
- 2/4 de 8 del vespre
- Teatre Ateneu, Sala Gran

dijous
22 desembre 
Pedalada per una joguina, 
classe de Màster Spining
- De 2/4 de 6 tarda a 2/4 
de 10 de la nit

- Pavelló del Centre Municipal 
d’Esports Sot de les Granotes

Organitza: Uesports, Benestar i Fitnes

Taller familiar Confeccionem 
un mandala a càrrec de Neus 
Gasulla. Per a infants a partir 
de 5 anys. Cal inscripció 
prèvia.  
- 7 de la tarda
- Biblioteca l’Escorxador

divendres
23 desembre 
Contes per a menuts Ning, 
nang, festes de Nadal a 
càrrec de Musinfant. Per a 
infants nascuts entre 2013 i 
2015. Cal inscripció prèvia.
- A 2/4 de 6 i a 

1/4 de 7 de la tarda
- Biblioteca l’Escorxador

Concert Coral de Nadal 
amb la Coral Briançó i un grup 
musical de flautes de bec i 
percussió. Cançons de Nadal 
de diferents èpoques. Direcció 
Emilio de la Linde. 
- 8 del vespre
- Teatre Ateneu, Sala Gran

Cinema en VO Altrium 
Corazón gigante 
de Dagur Kàri
- 2/4 de 9 del vespre
- Sales Ocine
- Preu: 4,50 €

dissabte
24 desembre 
Cercavila de gegants 
amb la Colla de Geganters 
de Sant Celoni i
Cantada de Nadales 
amb els CantAires
- 12 del migdia
- Plaça de la Vila

Missa del Gall
- 12 nit
- Església Parroquial 

de Sant Martí

divendres
25 desembre
Representació del Naixe-
ment de Jesús a càrrec dels 
nens i nenes de la Catequesi 
de primera Comunió i 
seguidament Santa Missa.
- 2/4 de 12 migdia
- Església Parroquial 

de Sant Martí

dissabte
26 desembre 
Cantada de Sant Esteve 
amb els cors del Centre 
Municipal d’Expressió, 
des dels més petits fins 
als més grans 
- 2/4 de 12 del migdia
- Teatre Ateneu, Sala Gran

dimarts
27 desembre 
Taller de muntar tions
- 5 de la tarda
- Plaça de la Vila
- Preu: 1 €
Organitza: Associació esportiva i 
cultural de l’Institut Baix Montseny

Derràping. Circuit mòbil de 
mini karts elèctrics que 
derrapen. A partir de 6 anys
- 2/4 de 6 de la tarda 
- Plaça de la Vila

dimecres
28 desembre
Inflables per a infants 
de 0 a 3 anys, de 3 a 8 anys i 
de 6 a 12 anys
- 2/4 de 6 de la tarda
- Plaça de la Vila

dijous
29 desembre 

Tallers de pintura i polseres 
i venda de manualitats fetes 
pels alumnes de 6è de 
l’escola Soler de Vilardell i 
Xocolatada 
- 5 de la tarda
- Plaça de la Vila
- Preu: 1 €
Organitza: AMPA Soler de Vilardell

Jocs de taula Mou Fitxa 
a partir de 3 anys i
Safates d’experimentació 
de 0 a 3 anys
- 2/4 de 6 de la tarda
- Plaça de la Vila

divendres
30 desembre 

Tallers de pintura i polseres 
i venda de manualitats fetes 
pels alumnes de 6è de 
l’escola Soler de Vilardell i 
Xocolatada 
- 5 de la tarda
- Plaça de la Vila
- Preu: 1 €
Organitza: AMPA Soler de Vilardell

Festa Kids. Història musical 
acompanyada de coreogra-
fies, jocs, humor i ball pels 
més petits i tota la família
- 2/4 de 6 de la tarda
- Plaça de la Vila

Nadales 
a càrrec d’Entremonts
- 6 de la tarda
- Plaça Vila i diferents carrers

VOC. Mostra audiovisual 
en català
La sessió tindrà dues parts 
amb una pausa on se servirà 
un refrigeri
- A partir de les 6 de la tarda
- Teatre Ateneu, Sala Petita
Organitza: Òmnium Cultural 
del Baix Montseny  

dissabte
31 desembre
L’Home dels Nassos, diuen 
que és un home que té tants 
nassos com dies té l’any
A veure si el trobeu!
- Durant tot el dia
- Pels carrers del poble

Sopar de Cap d’Any
- 2/4 de 10 del vespre
- Teatre Ateneu, Sala Petita
- Preu sopar i ball:

51 €, socis 47 €
Informació i reserva: 
oficina de l’Esplai

Organitza: Associació de Gent Gran 
de l’Esplai

LÍNIA DIRECTA AMB ELS 
REIS MAGS D’ORIENT

A SANT CELONI
L’Agrupament Escolta i 

Guia Erol La Salle ofereix un 
servei de visita dels Reis Mags 

d’Orient la nit del 
dia 5 de gener.

Contacte: 
636 47 96 42 (Rei Blanc)
617 28 50 27 (Rei Ros)

645 43 58 63 (Rei Negre)

 A canvi només us 
demanem la voluntat...

A LA BATLLÒRIA
Si voleu que els vostres fills i 
filles rebin la visita dels Reis 

Mags de l’Orient a casa, 
passeu pel Centre Cívic la 

Unió Batllorienca o truqueu al 
telèfon 93 847 21 19, 

del 14 al 23 de desembre

GRAN FESTA 
DE CAP D’ANY

AL PAVELLÓ
amb WINTER PARTY 

discoteca amb animació. 
Participa en les coreografies de 
moda repassant tots els estils: 

pop, latino, salsa, dance, 
zumba, merengue, twist, ska, 

rumba, i DJ MARVIN amb tots 
els hits del moment. Una sessió 
plena de diversió i energia que 

et farà viure una estona 
irrepetible per entrar al nou any.

Entrada gratuïta, 
limitació d’aforament

- 2/4 d’1 de la matinada i 
fins les 5 del matí

- Pavelló 11 de Setembre

dilluns
2 gener 
Arribada dels Carters 
Reials, la Martina i 
l’Ermenter, acompanyats 
pels Timbalers dels Diables 
de Sant Celoni
Baixaran pel carrer Major 
fins a la plaça del Bestiar i 
s’instal·laran al seu campa-
ment ubicat al recinte 
medieval de la Força, on 
podreu donar-los les vostres 
cartes. L’entrada serà per la 
plaça del Bestiar i la sortida 
pel carrer de les Valls. 
Hi haurà tallers i un mini 
pessebre vivent.
El campament dels Carters 
Reials estarà obert fins les 
8 del vespre.
- 1/4 de 6 de la tarda, sortida 

de la plaça Comte del 
Montseny

- 2/4 de 6 de la tarda,
a la plaça de la Vila

Organitza: 
Agrupament Escolta i Guia Erol
Col·labora: Carai com peta entre el 
Montseny i el Montnegre

dilluns, dimarts i dimecres
2, 3 i 4 gener 
Carters Reials. Podreu 
visitar el seu campament i 
donar-los les vostres cartes. 
- 2/4 de 6 de la tarda fins 

les 8 del vespre
- Al recinte medieval la Força, 

entrada per la plaça del 
Bestiar i sortida pel carrer 
de Les Valls

Organitza: Agrupament Escolta i 
Guia Erol

dijous
5 gener 

CAVALCADA 
DELS REIS 
D’ORIENT 
A SANT CELONI
Arribada a les 6 de la tarda 
a l’avinguda de la Pau 
cantonada amb Pintor 
Bernat Martorell 
Recorregut: av. de la Pau, 
pl. Mercè Rodoreda, 
c. Dr. Trueta, c. Major, 
pl. Església: adoració 
al nen Jesús, c. Major i 
plaça de la Vila

Entrada a la plaça de la Vila 
pels volts de 2/4 de 8 de la 
tarda. Benvinguda als Reis a 
càrrec dels nens i nenes de 
l’escola l’Avet Roig
Tancament de la llotja 
a 2/4 de 9 del vespre.     
Col·labora: Agrupament Erol, Club 
Patinatge Artístic, Colla de Diables, 
Colla de Geganters, Escola 
Contrajazz, Escola de Dansa Esther 
Cortés, Núria Ventura - Escola de 
Dansa, Rebrot Teatre i TALP - Tots a 
la pista.

 
A LA BATLLÒRIA
Els Reis Mags de l’Orient 
arribaran pel pont de la 
Tordera, aproximadament a 
2/4 de 7 de la tarda. I 
l’arribada a la plaça serà pels 
volts de 2/4 de 8 del vespre.
Ho organitzen: AMPA de l’Escola 
Montnegre, La Batcolla  i  Penya 
Barcelonista “La Batllòria Culé”, 
Consell del Poble de la Batllòria i 
l’Ajuntament de Sant Celoni

 
* Durant les cavalcades 

es donaran caramels 
sense gluten.

dissabte
7 gener 
Espectacle infantil i
berenar de pa torrat amb 
botifarra per a tothom
- 6 de la tarda
- Plaça de la Vila

Concert L’espectacle ha de 
continuar de l’Orquestra Baix 
Montseny amb música de les 
dues bandes de rock més 
influents del segle XX, 
Pink Floyd i Queen
- 7 de la tarda
- Teatre Ateneu, Sala Gran
- Entrada gratuïta

EXPOSICIONS

RECTORIA VELLA 
Fins el 22 de gener

Naturaleses. 
Pintura i gravat 

de Josep Clopés
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. Dies de Nadal i 

Cap d’Any tancat. 

CAN RAMIS
Del 17 de desembre de 2016

al 8 de gener de 2017
Balís Catmí

Collage com mai l’has vist
Horari: de dilluns a diumenge de 5 a 
8 de la tarda. Dissabte i diumenges, 
matins d’11 a 2/4 de 2 del migdia. 
Dia 26 de desembre i 6, 7 i 8 de 
gener obert de 12 a 2/4 de 2 del 

migdia i de 6 a 8 de la tarda. 
Dies de Nadal, Cap d’Any i 5 de 

gener de 2017, tancat.

CAPELLA DE SANTA TECLA
 (c. Major, 53)

Creat a Sant Celoni
Fins el 23 de desembre

Horari: de dilluns a dissabte 
de 5 a 8 del vespre. 

Organitza: Associació de Veïns del 
c. Major de Dalt (Barri Vilanova) 

CAMPANYA DE 
RECOLLIDA DE 

JOGUINES DE LA CREU 
ROJA DE SANT CELONI 

I BAIX MONTSENY
Els seus drets en joc. 

Campanya de recollida de 
joguines noves, no 

bèl·liques i no sexistes.

Lloc de recollida 
Ctra. Vella, 86 

De dilluns a dijous 
de 10 a 13 h i de 15 a 

17.30 h, i divendres matí 
de 10 a 14 h

Fins el 4 de gener de 2017 

RÈQUIEM DE FAURÉ
Vols cantar el Rèquiem 

de Fauré amb la 
Coral Briançó?
Truca al telèfon 
606 01 28 50

o escriu al correu: 
qcalvet@hotmail.com
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Segueix-nos!

FESTA MAJOR D’HIVERN 
DE LA BATLLÒRIA
16, 17 i 18 de desembre
Amb l’orquestra Gira-sol, 
animació infantil, sardanes, 
inflables, fira de Nadal, etc.
www.santceloni.cat/labatlloria

divendres
16  desembre 
Hora del conte Per Nadal, 
tot s’hi val! a càrrec de Núria 
Clemares. Per a infants a partir 
de P4. Cal inscripció prèvia
- 6 de la tarda
- Biblioteca l’Escorxador

Tast de llibres amb l’autor 
celoní Òscar Sotillos. Presenta 
la premiada novel·la juvenil 
Medianoche en el campanario.
- 7 de la tarda
- Biblioteca l’Escorxador

Documental Camí de 
l’Everest. Cinc vallesans al 
Camp Base de l’Everest
Taquilla inversa, destinada a 
l’escola Bholung (Nepal) que 
va quedar malmesa pel 
terratrèmol d’abril 2015.
- 8 del vespre
- Sala Bernat Martorell, 

de Can Ramis

Cinema en VO Altrium 
Mi casa en París d’Israel 
Horovitz
- 2/4 de 9 del vespre
- Sales Ocine
- Preu: 4,50 €

17 i 18 
desembre
MARATÓ DE TV3
Consulteu el programa
www.santceloni.cat/
lamarató 
Organitza: 08470 Sant Celoni

dissabte
17 desembre 
Laboratori de lectura Colors i 
emocions a càrrec de Teresa 
Masnou. Per a infants de 4 a 9 
anys. Cal inscripció prèvia
- 11 del matí
- Biblioteca l’Escorxador

Aires d’Europa, gran show 
per la Marató amb felicitació i 
espectacle nadalenc.
- 6 de la tarda i 10 de la nit
- Teatre Ateneu, Sala Gran
- Preu: 8 €
Organitza: Esplai de la Gent Gran

Taller de tions
- 6 de la tarda
- Plaça de la Vila
Organitza: Òmnium Cultural 
del Baix Montseny 

diumenge
18 desembre 
Mercat del Trasto
- De 9 a 2 del migdia
- Plaça Mercè Rodoreda
Organitza: Tots a la Pista TALP

Ball amb Mar Salada
- 2/4 de 6 de la tarda
- L’Esplai
- Preu: 4 € socis, no socis 5 €
Organitza: Esplai de la Gent Gran

Pessebre vivent amb els 
alumnes de parvulari de La 
Salle. Esteu tots convidats 
fent una donació de 2 € per la 
Marató. Aforament limitat
- De 6 a 7 de la tarda
- Al Turó de la Mare 
de Déu del Puig

Organitza: col·legi La Salle

Visita comentada 
a l’exposició, Naturaleses. 
Pintura i gravat de Josep 
Clopés a càrrec de l’artista
- 6 de la tarda
- Rectoria Vella

Trencanous a càrrec de 
l’escola de Dansa Núria 
Ventura. El primer acte està 
protagonitzat per nens i el 
segon pels adolescents
- 2/4 de 7 de la tarda
- Teatre Ateneu, Sala Gran
- Preu: adults 10 €, 

nens i jubilats 4 €
Organitza: Núria Ventura, 
Escola de Dansa

dimarts
20 desembre 
Club de lectura l’Escorxa-
dor amb la novel·la El cant 
del Cucut de Robert Galbrai-
th. Conduït per José Ibañez. 
Préstec del llibre a la 
Biblioteca
- 7 de la tarda
- Biblioteca  l’Escorxador

dimecres
21 desembre 
Taller familiar Construïm un 
instrument musical a càrrec 
de Ruth Soler. Per a infants 
de 5 a 10 anys. Cal inscripció 
prèvia.  
- 2/4 de 6 de la tarda
- Biblioteca l’Escorxador

Taletime Are you my mother? 
a càrrec Josh Valcárcel. Per a 
infants a partir de 4 anys.  
- 2/4 de 6 de la tarda
- Biblioteca de l’escola 

Montnegre de la Batllòria

Audició de Nadal a càrrec 
dels alumnes del Centre 
Municipal d’Expressió
- 2/4 de 8 del vespre
- Teatre Ateneu, Sala Gran

dijous
22 desembre 
Pedalada per una joguina, 
classe de Màster Spining
- De 2/4 de 6 tarda a 2/4 
de 10 de la nit

- Pavelló del Centre Municipal 
d’Esports Sot de les Granotes

Organitza: Uesports, Benestar i Fitnes

Taller familiar Confeccionem 
un mandala a càrrec de Neus 
Gasulla. Per a infants a partir 
de 5 anys. Cal inscripció 
prèvia.  
- 7 de la tarda
- Biblioteca l’Escorxador

divendres
23 desembre 
Contes per a menuts Ning, 
nang, festes de Nadal a 
càrrec de Musinfant. Per a 
infants nascuts entre 2013 i 
2015. Cal inscripció prèvia.
- A 2/4 de 6 i a 

1/4 de 7 de la tarda
- Biblioteca l’Escorxador

Concert Coral de Nadal 
amb la Coral Briançó i un grup 
musical de flautes de bec i 
percussió. Cançons de Nadal 
de diferents èpoques. Direcció 
Emilio de la Linde. 
- 8 del vespre
- Teatre Ateneu, Sala Gran

Cinema en VO Altrium 
Corazón gigante 
de Dagur Kàri
- 2/4 de 9 del vespre
- Sales Ocine
- Preu: 4,50 €

dissabte
24 desembre 
Cercavila de gegants 
amb la Colla de Geganters 
de Sant Celoni i
Cantada de Nadales 
amb els CantAires
- 12 del migdia
- Plaça de la Vila

Missa del Gall
- 12 nit
- Església Parroquial 

de Sant Martí

divendres
25 desembre
Representació del Naixe-
ment de Jesús a càrrec dels 
nens i nenes de la Catequesi 
de primera Comunió i 
seguidament Santa Missa.
- 2/4 de 12 migdia
- Església Parroquial 

de Sant Martí

dissabte
26 desembre 
Cantada de Sant Esteve 
amb els cors del Centre 
Municipal d’Expressió, 
des dels més petits fins 
als més grans 
- 2/4 de 12 del migdia
- Teatre Ateneu, Sala Gran

dimarts
27 desembre 
Taller de muntar tions
- 5 de la tarda
- Plaça de la Vila
- Preu: 1 €
Organitza: Associació esportiva i 
cultural de l’Institut Baix Montseny

Derràping. Circuit mòbil de 
mini karts elèctrics que 
derrapen. A partir de 6 anys
- 2/4 de 6 de la tarda 
- Plaça de la Vila

dimecres
28 desembre
Inflables per a infants 
de 0 a 3 anys, de 3 a 8 anys i 
de 6 a 12 anys
- 2/4 de 6 de la tarda
- Plaça de la Vila

dijous
29 desembre 

Tallers de pintura i polseres 
i venda de manualitats fetes 
pels alumnes de 6è de 
l’escola Soler de Vilardell i 
Xocolatada 
- 5 de la tarda
- Plaça de la Vila
- Preu: 1 €
Organitza: AMPA Soler de Vilardell

Jocs de taula Mou Fitxa 
a partir de 3 anys i
Safates d’experimentació 
de 0 a 3 anys
- 2/4 de 6 de la tarda
- Plaça de la Vila

divendres
30 desembre 

Tallers de pintura i polseres 
i venda de manualitats fetes 
pels alumnes de 6è de 
l’escola Soler de Vilardell i 
Xocolatada 
- 5 de la tarda
- Plaça de la Vila
- Preu: 1 €
Organitza: AMPA Soler de Vilardell

Festa Kids. Història musical 
acompanyada de coreogra-
fies, jocs, humor i ball pels 
més petits i tota la família
- 2/4 de 6 de la tarda
- Plaça de la Vila

Nadales 
a càrrec d’Entremonts
- 6 de la tarda
- Plaça Vila i diferents carrers

VOC. Mostra audiovisual 
en català
La sessió tindrà dues parts 
amb una pausa on se servirà 
un refrigeri
- A partir de les 6 de la tarda
- Teatre Ateneu, Sala Petita
Organitza: Òmnium Cultural 
del Baix Montseny  

dissabte
31 desembre
L’Home dels Nassos, diuen 
que és un home que té tants 
nassos com dies té l’any
A veure si el trobeu!
- Durant tot el dia
- Pels carrers del poble

Sopar de Cap d’Any
- 2/4 de 10 del vespre
- Teatre Ateneu, Sala Petita
- Preu sopar i ball:

51 €, socis 47 €
Informació i reserva: 
oficina de l’Esplai

Organitza: Associació de Gent Gran 
de l’Esplai
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