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Divendres
23 de juny

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.

Marxa amb la Flama del 
Canigó
- 7 de la tarda
- Sortida del Turó de la Mare 

de Déu del Puig

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

Cercavila de la Flama del 
Canigó fins la plaça de la Vila, 
amb capgrossos, gegants, 
timbalers, diables i entitats del 
municipi.
- 2/4 de 8 del vespre 
- Sortida: plaça de la Creu

Arribada de la Flama del 
Canigó, ball d’homenatge, 
lectura del missatge i balla-
da d’una sardana al voltant 
de la flama 
- 8 del vespre  
- A la plaça de la Vila
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AL TEATRE ATENEU
Sopar
- 9 del vespre  
- Al Teatre Ateneu, Sala Petita
Preu del sopar: 17 € socis, i 20 € 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!

Organitza: Agrupament Escolta Erol, Assemblea Nacional Catalana (ANC), Associació de 
Gent Gran de l’Esplai, Bocs i Cabres, 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

Balls del Solstici d’Estiu 
a càrrec de Bocs i Cabres 
- 2/4 de 9 del vespre

Sopar Revetlla  
de Sant Joan 2017
- 9 del vespre
Amanida, pollastre a l’ast amb 
patata al caliu, pa amb tomàquet, 
coca de Sant Joan, aigua i vi.
Preu tiquet: 10 €
Venda de tiquets (numerats) els 
dies: 14, 15 i 16 de juny, de 5 a 8 
del vespre, al local de geganters 
(c. Sant Pere, 41) 

Correfoc a càrrec de la Colla de 
Diables de Sant Celoni, amb la 
participació de gegants, capgros-
sos i el Tritó
- 2/4 de 12 de la nit 
Recorregut: pl. Nicola, c. Major, pl. Josep Alfa-
ras, c. Sant Roc, c. Sant Joan i pl. del Bestiar.

Concert amb 
Tapeo Sound System i  
el DJ LeeBeats
- De la 1 de la nit fins les  
5 de la matinada

En cas de pluja, al Pavelló Municipal  
d’Esports 11 de setembre
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Dissabte
24 de juny   
Ball de l’Esplai amb Isla 
- 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

Festival Flamenco
- De 7 a 9 del vespre  
- A la plaça de la Vila
Organitza: Grupo de Baile  
Flamenco de Sant Celoni

1r aniversari Espurnes  
del Montseny
Correfoc, amb de la Colla  
Espurnes del Montseny 
- 9 del vespre
- Sortida de la plaça  

del Bestiar
Recorregut: c. Major, pl. Josep Alfaras,  
c. Sant Roc, c. Sant Joan i pl. del Bestiar.

Concert amb un DJ 
- 11 de la nit
- Als jardins de la  

Rectoria Vella

Hi haurà servei de barra amb 
entrepans i begudes fins la 1 de 
la matinada
Organitza: Espurnes del Montseny

Diumenge
25 de juny
Ball de l’Esplai amb Chofers 
- 6 de la tarda 
- Al bar del Teatre Ateneu 
- Preu: 5 € socis i 6 € no socis
Organitza: Associació de  
Gent Gran de l’Esplai

Dimarts
27 de juny
Club de lectura, Dos taüts 
negres i dos de blancs,  
de Pep Coll, a càrrec de  
José Luís Ibáñez 
- 7 de la tarda  
- A la Biblioteca l’Escorxador

* Cal inscripció prèvia

Dimecres
28 de juny
Passejades a la fresca 
Campins, Can Prat, Can 
Pareres, Can Perepoc, GR 5, 
Campins
- 7 de la tarda
- A la plaça Comte  

del Montseny
+ INFO: pàgina 13
Organitza: Centre Excursionista Sant Celoni



5

JULIOL
Dijous
29 de juny
Xerrada, Biodiversitat  
Urbana. Quins ocells tenim  
a prop nostre? 
- 7 de la tarda 
- A can Ramis, Sala Bernat 

Martorell
Organitza: SEO / BirdLife

Divendres
30 de juny
Tast de llibres, El séptimo 
ángel. Crónicas arcangélicas, 
a càrrec d’Israel Gutiérrez 
Collada i la col·laboració de  
la Llibreria Alguer 7
- 7 de la tarda 
- A la Biblioteca l’Escorxador

Noel Biniés + Banda!,  
popfolk alternatiu mediterrani. 
A Cop de Sandàlia, 3r cicle 
de concerts a la fresca 
- 7 de la tarda 
- Davant la Clau 
- Taquilla inversa
Organitza: La Clau del Baix Montseny

Cinema VO 
Verano en Brooklyn  
d’Ira Sachs 
- 2/4 de 9 del vespre 
- A les sales Ocine 
- Preu: 4,50 €

 

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

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 
- 12 del migdia
- Al carrer Major de Dalt

Espectacle de Play Back
Dècada dels 60, 
a càrrec de l’Esplai de Gent 
Gran de Mollet del Vallès
- 6 de la tarda
- Al Teatre Ateneu, Sala Petita
- Preu: 3 € 
Organitza: Associació de  
Gent Gran de l’Esplai
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Diumenge
2 de juliol
Ball de l’Esplai amb Kokkola
- 6 de la tarda
- Al bar del Teatre Ateneu 
- Preu: 5 € socis i 6 € no socis
Organitza: Associació de  
Gent Gran de l’Esplai

Visita comentada de les  
escultures instal·lades al jardí  
de la Rectoria Vella amb
Antonio Niebla:  
L’escultura pública i la natura
- 7 de la tarda
- Parc de la Rectoria Vella 

Cicle de cinema a la fresca
- 9 del vespre
- Davant La Clau
Organitza: Assemblea de Joves  
de Sant Celoni

Dimecres
5 de juliol
Passejades a la fresca
Circular pel Montnegre, zona 
Vila-rasa i Can Terrades
- 7 de la tarda
- A la plaça Comte del  

Montseny
+ INFO: pàgina 13
Organitza: Centre Excursionista  
Sant Celoni

Dijous
6 de juliol
DIJOUS A LA FRESCA! 
Música

DUEL DE TITANS  
Big Band del Centre Municipal 
d’Expressió
J. M. Aparicio, direcció
- 10 de la nit
- Als jardins de la Rectoria Vella
+ INFO: pàgina 16

Divendres
7 de juliol
Lower Diagonal,  
rap rural combatiu
A Cop de Sandàlia,  
3r cicle de concerts a la fresca
- 7 de la tarda
- Davant La Clau
- Taquilla inversa
Organitza: La Clau del Baix Montseny

Contes per a menuts 
A la voreta dels cors, a càrrec 
de la companyia Patawa.
Adreçat a infants nascuts entre 
el 2013 i 2015. Cal inscripció
- 2/4 de 6 i 1/4 de 7 de la tarda 
- A la Biblioteca l’Escorxador
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Dissabte
8 de juliol
Festa Major a Can Coll
Organitza: Associació de Veïns Can Coll
 
Vine a pintar el mural del SÍ!
- 9  del matí
- A la Porta de Ponent
Organitza: Assemblea Nacional Catalana 
(ANC) i Òmnium Cultural del Baix Montseny

Xerrada i exposició de f 
otografies Libèl·lules i  
espiadiomonis del Montseny 
amb Sandra Romeu
- 11  del matí
- A l’Oficina de Turisme

Visita comenta  
de l’exposició  
Recordant les festes  
del barri de la Força amb la 
participació de veïns del barri
- 6 de la tarda
- A la Rectoria Vella    

Sopar del PSC
- 9 del vespre
- A la plaça Rafael Ferrer 
- Preu: 6 €. Venda de tiquets els 

dimecres de 18 a 20 al local 
del PSC

                                                                                                                                                      

8a FIRA DE MÚSICA  
al carrer SOUND CELONI

Fira de Música, actuacions 
dels grups participants 
- De 6 de la tarda a 10 de la nit
- A la plaça de la Vila, plaça de 

l’Església i carrer Major

Amb servei de tapes i begudes 
preparades 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

Diumenge
9 de juliol
Ball de l’Esplai 
amb David Magem
- 6 de la tarda, 
- Al bar del Teatre Ateneu 
- Preu: 5 € socis i 6 € no socis
Organitza: Associació de  
Gent Gran de l’Esplai

Cicle de cinema a la fresca
- 9 del vespre
- Davant La Clau
Organitza: Assemblea de  
Joves de Sant Celoni
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Dimecres
12 de juliol
Clàssic Tale Little red riding 
hood a càrrec de Josh Valcár-
cel. Adreçada a infants a partir 
de 4 anys. Cal inscripció
- 6 de la tarda 
- A la Biblioteca l’Escorxador

Passejades a la fresca
Institut, Can Riereta, La Farga, 
Castell d’en Mateu, Can Illa, 
Virgili, Institut
- 7 de la tarda
- Plaça Comte del Montseny
+ INFO: pàgina 13
Organitza: Centre Excursionista Sant Celoni

FINAL del Torneig 
de Futbol Sala
- 2/4 de 9 del vespre 
- A les pistes poliesportives 

municipals

Dijous
13 de juliol
DIJOUS A LA FRESCA 
Circ

LES ARTS DELS CEL 
- 10 de la nit
- A la plaça de la Biblioteca
+ INFO: pàgina 17

Presentem la Festa Major 
Vine a conèixer el porgrama, les 
novetats, el cartell guanyador i 
podràs saludar en Pocafarra!
- 7 de la tarda
- A la Sala Bernat Martorell

Divendres
14 de juliol
Hora del conte  
Pirates a la banyera,  
a càrrec de Núria Clemares.
Adreçada a infants a partir de 4 
anys. Cal inscripció
- 6 de la tarda 
- A la Biblioteca l’Escorxador

Sílvia Tomàs, cantautora
A Cop de Sandàlia, 3r cicle  
de concerts a la fresca
- 7 de la tarda 
- Davant La Clau
- Taquilla inversa
Organitza: La Clau del Baix Montseny

Dissabte
15 de juliol
BirraLoni, el Correbars de 
Sant Celoni, amenitzat per una 
Xaranga
- 6 de la tarda, inici BirraLoni 
- Punt de trobada a la Plaça  

de la Vila
Inscripcions a partir de les 5 de la tarda a 
la plaça de la Vila. El preu de la inscripció 
és de 2 € i inclou una beguda, un entrepà, 
una barret i un got). Places limitades
Organitza: Seny i Gresca
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Montseny Rock, concerts 
de música en directe amb els 
grups RASKA + Xeic! + DJ 
Marvin
- 2/4 de 10 de la nit
- Al parc de la Rectoria Vella
Organitza: Seny i Gresca

Diumenge
16 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
- 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 De Luxe Duet
- 6 de la tarda
- Al bar del Teatre Ateneu 
- Preu: 5 € socis i 6 € no socis
Organitza: Associació de 
Gent Gran de l’Esplai

Cicle de cinema a la fresca
- 9 del vespre
- Davant La Clau
Organitza: Assemblea de  
Joves de Sant Celoni

Dimecres
19 de juliol
Passejades a la fresca
La Vall d’Olzinelles: Can Agustí, 
Coll Blanc, Embassament, Forn 
de calç, Riera d’Olzinelles
- 7 de la tarda
- Plaça Comte del Montseny
+ INFO: pàgina 13
Organitza: Centre Excursionista Sant Celoni

Dijous
20 de juliol
DIJOUS A LA FRESCA 
Cinema

LA VIDA D’EN CARBASSÓ  
Pel·lícula d’animació suïssa
- 10 de la nit 
- A la plaça Rafael Ferrer  

de Sant Ponç
+ INFO: pàgina 18
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Diumenge
23 de juliol
Ball de l’Esplai  
amb Sona Be
- 6 de la tarda 
- Al bar del Teatre Ateneu 
- Preu: 5 € socis i 6 € no socis
Organitza: Associació de  
Gent Gran de l’Esplai

Cicle de cinema a la fresca
- 9 del vespre
- Davant La Clau
Organitza: Assemblea de  
Joves de Sant Celoni

Dimecres
26 de juliol
Passejades a la fresca
Camins de Mosqueroles:  
circular Mosqueroles,  
Castell dels Moros
- 7 de la tarda
- Plaça Comte del Montseny
+ INFO: pàgina 13
Organitza: Centre Excursionista Sant Celoni

Dijous
27 de juliol
DIJOUS A LA FRESCA! 
Música

GOSPEL EN CONCERT   
Cor Gospel Sant Celoni
Karol Green, direcció
- 10 de la nit 
- A la plaça de la Biblioteca
+ INFO: pàgina 19

Divendres
28 de juliol
Cloenda del Casal d’estiu 
espectacle Happy Summer
- 6 de la tarda 
- A la plaça de la Vila
Organitza: AMPA La Tordera

Storytime Cowboys & Indians 
a càrrec de Kids & Us
Públic familiar
- 7 de la tarda 
- A la plaça de la Biblioteca

Open Night 
botigues a Sant Celoni
- De les 8 a les 12 de la nit 
- Al centre dela Vila
Organitza: comerços de Sant Celoni

Diumenge
30 de juliol
Ball de l’Esplai
amb Ària
- 6 de la tarda, 
- Al bar del Teatre Ateneu
- Preu: 5 € socis i 6 € no socis

Organitza: Associació de  
Gent Gran de l’Esplai
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AGOST
Dijous
3 d’agost
DIJOUS A LA FRESCA 
Circ

MiraT – Circ Pànic
- 10 de la nit 
- A la plaça de la Biblioteca
+ INFO: pàgina 20

Divendres, dissabte 
i diumenge
4, 5 i 6 d’agost
FESTA MAJOR  
VALL D’OLZINELLES
Més informació a Facebook: 
Vall Olzinelles Festes

Dissabte
5 d’agost
Forastocks
- Tot el dia
- Al carrer Anselm Clavé
Organitza: Associació de Veïns i  
Comerciants Anselm Clavé Centre

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 
- 12 del migdia
- Al carrer Major de Dalt

Diumenge
6 d’agost
Ball de l’Esplai amb Sílvia
- 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
10 d’agost
DIJOUS A LA FRESCA 
Teatre gestual i humor

A TOT GAG! – PuntMoc
- 10 de la nit, 
- A la plaça de la Biblioteca
+ INFO: pàgina 21

Diumenge
13 d’agost
Ball de l’Esplai amb Isla
- 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

Dimarts
15 d’agost
Ball a l’Esplai  
amb Maky-Maky
- 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
17 d’agost

DIJOUS A LA FRESCA 
Cinema

BALLERINA 
Pel·lícula d’animació francesa
- 10 de la nit 
- A la plaça Rafael Ferrer
+ INFO: pàgina 22

Diumenge
20 d’agost
Ball a l’Esplai amb Sílvia
- 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
24 d’agost
DIJOUS A LA FRESCA 
Teatre còmic i pneumàtics

BOOM! – Chapertons
- 10 de la nit 
- Plaça de la Biblioteca
+ INFO: pàgina 23

Diumenge
27 d’agost
Ball a l’Esplai  
amb Joan Antoni
- 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  
diumege
25, 26 i 27
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

Dijous
31 d’agost
DIJOUS A LA FRESCA 
Música

DE SUD A NORD – OBM 
(Orquestra Baix Montseny)
J. M. Aparicio, direcció
- 10 de la nit 
- Als jardins de la Rectoria Vella
+ INFO: pàgina 24
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Vine a conèixer l’entorn proper i gaudir de la fresca, la 
natura i la bona companyia. Són caminades d’unes dues 
hores de durada a un ritme assequible per llocs propers 
a Sant Celoni, guiades per la gent del Centre Excursionis-
ta de Sant Celoni. El punt de trobada és cada dimecres 
de juny i juliol, a les 7 de la tarda, a la plaça Comte del 
Montseny i des d’aquest punt se surt en cotxes particu-
lars fins el punt d’inici de les passejades.

Passejades  
a la fresca!

Pisicina 
d’estiu

Dimecres, 21 de juny

Circular per Vallgorguina: 
Can Plana de Dalt, Font 
Perdigot, Casa Nova de 
Pibernat, Font Figuerassa, 
Sot de Can Vila,  
Vallgorguina. 

Dimecres, 28 juny 

Circular per la falda del 
Montseny: Campins, Can 
Prat, Can Pereres, Can 
Perepoc, GR 5, Campins. 

Dimecres, 5 juliol

Circular pel Montnegre: 
zona Vila-rasa i Can  
Terrades.

Dimecres, 12 juliol

Rodalies de l’Institut:  
Can Riereta, La Farga,  
Castell d’en Mateu,  
Can Illa, Virgili, Institut.

Dimecres, 19 juliol 

La Vall d’Olzinelles:  
Can Agustí, Coll Blanc,  
Embassament, Forn de 
calç, Riera d’Olzinelles. 

Dimecres, 26 juliol

Camins de Mosqueroles: 
Circular Mosqueroles,  
Castell dels Moros.

Oberta a tothom! 
 
Horari:  
de dilluns a divendres de 7 a 23 h
Dissabte de 9 a 20 h 
Diumenge i festius de 9 a 14 h

Preu: consulteu a l’equipament

Centre Municipal
d’Esports Sot de 
les Granotes
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dijous
a la

fresca
*

2017
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6 de juliol > Jardins de la Rectoria Vella 
MÚSICA / DUEL DE TITANS -  BIG BAND DEL CME

13 de juliol > Plaça de la Biblioteca 
CIRC  / LES ARTS DEL CEL

20 de juliol > Plaça de Rafael Ferrer (Sant Ponç) 
CINEMA / LA VIDA D’EN CARBASSÓ

27 de juliol > Plaça de la Biblioteca 
MÚSICA / GOSPEL EN CONCERT 

3 d’agost > Plaça de la Biblioteca 
CIRC / MiraT. CIRC PÀNIC

10 d’agost > Plaça de la Biblioteca 
TEATRE GESTUAL I HUMOR / A TOT GAG!

17 d’agost > Plaça de Rafael Ferrer (Sant Ponç)
CINEMA / BALLERINA

24 d’agost > Plaça de la Biblioteca 
TEATRE CÒMIC I PNEUMÀTICS /  BOOM!

31 d’agost > Jardins de la Rectoria Vella 
MÚSICA /  DE SUD A NORD

dijous
a la

fresca
*

2017

A les 10 de la nit



La Big Band del Centre Municipal d’Expressió presenta un 
programa dedicat a la música italiana per cinema. Ennio 
Morricone i Nino Rota són sens dubte els dos compositors 
més emblemàtics d’aquesta música, en aquest concert 
gaudirem escoltant algunes de les seves peces més  
representatives.

Durada: 50 minuts

6 de juliol
Jardins de la Rectoria Vella
A les 10 de la nit

DUEL DE TITANS 
Big Band del CME
J.M. Aparicio > direcció

Dijous 

Música

En cas de pluja  
al Teatre Ateneu

16
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En aquest espectacle és 
combinen tres propostes 
de circ aeri de breu format. 
Les tres propostes han sigut 
creades independentment, 
i conformen un tast del circ 
aeri contemporani que ac-
tualment es fa a casa nostra. 
No sempre és fàcil donar 
sortida a propostes breus en 
el circ. Aquí la idea és unir 
esforços per tal de poder dur 
en escena tres petits mons, 
tres breus històries, dit en 
altres paraules, les Arts del 
Cel és un recull de contes 
curts. Els artistes aposten per 
combinar tres càpsules que 
estan entrellaçades per l’hu-
mor, la bellesa, la fragilitat, i 
sobretot, pel risc.

Durada: 50 minuts

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

Dijous 

Asvin López, Toni Gutiérrez, Arnau Andreu i Marta Erra > intèrprets
Jorge Almunmer > direcció

LES ARTS DEL CEL

En cas de pluja  
ajornat

Circ
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20 de juliol
Plaça Rafael Ferrer (Sant Ponç)
A les 10 de la nit

LA VIDA D’EN 
CARBASSÓ
Rita Productions / Blue Spirit Animation 
Gébéka Films

Dijous 

En cas de pluja  
al Teatre Ateneu

En Carbassó és un nen valent que després de perdre a la seva 
mare ha d’ingressar en una casa d’acollida, amb altres nens i 
nenes orfes de la seva edat. Ell s’esforça per trobar el seu lloc 
en un medi hostil i gràcies a l’ajuda dels seus nous amics 
aprèn a confiar, troba el vertader amor i una nova família.

Durada: 66 minuts

Cinema

Claude Barra > direcció
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27 de juliol
Plaça de la Biblioteca
A les 10 de la nit

GOSPEL EN CONCERT

Dijous 

Cor Gospel Sant Celoni

En cas de pluja  
al Teatre Ateneu

El Cor Gospel Sant Celoni neix el 2012 amb molta il·lusió i 
empenta que va despertar la motivació musical d’una cin-
quantena de persones. Des d’octubre del 2016 la direcció 
passa a mans de Karol Green que també dirigeix les corals 
Barcelona Soul Choir i Gospelians de Girona. El gospel és 
una música que neix de la necessitat d’expressar senti-
ments en un moment on la llibertat d’expressió era nul·la. 
Ha fet un llarg recorregut i avui aquesta música s’ha d’ex-
perimentar per entendre-la, posar-te de ple en el seu ritme 
i comprendre què pretén: un cant comú que es converteix 
en unió i força. Recomanable a qualsevol que se senti sol, 
que estimi la música o simplement que vulgui vibrar a 
l’uníson amb gairebé 50 cors més acompanyats per una 
banda en directe. Durada: 75 minuts

Música

karol Green > direcció
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Circ Pànic

3 d’agost
Plaça de la Biblioteca 
A les 10 de la nit

Dijous 

MiraT

MiraT, un joc de mirades encreuades. D’ell cap a ell mateix, 
alhora introspectiva i d’obertura a l’altre. De tu cap a ell i 
d’ell cap a tu. Mirar-se, confrontar-se amb la pròpia solitud, 
prendre la decisió de fer aquest viatge personal i trans-
criure’l a la pista. MiraT, una injunció al mirar-se sense 
autocomplaença però també sense supèrbia, amb humor 
i autoderisió. En una constant recerca de l’equilibri, tot 
oscil·lant, tot girant, tot ballant.

Durada: 45 minuts

En cas de pluja  
ajornat

Circ

Jordi Panareda > idea, creació i interpretació
Sasha Agranov > músic
Piero Steiner & Stéphanie Coppé > direcció
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10 d’agost
Plaça de la Biblioteca 
A les 10 de la nit

Dijous 

A TOT GAG!

La plasticitat de les figures corporals i el moviment insaci-
able dels intèrprets, aconsegueixen embadocar a l’espec-
tador indiferentment de l’edat i el seu origen. Espectacle 
molt dinàmic i fresc, on es combina un notable treball de 
teatre físic, un exemple de mim pur, una gran dosis d’hu-
mor i una relació molt propera amb l’espectador. PuntMoc 
ens proposen una arriscada proposta; sense cap element 
escènic i cap paraula: simplement tres actors en estat pur 
(amb una mica de roba), un joc de seducció en el qual a 
través de la seva imaginació ens transportaran on i amb 
qui ells desitgen.

Durada: 40 minuts

En cas de pluja  
al Teatre Ateneu

Teatre
gestual i
humor

Guillem Boada, Juli Boada i Héctor Boada > autoria i interpretació  
Rakel Ezpeleta > direcció

PuntMoc
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17 d’agost
Plaça Rafael Ferrer (Sant Ponç) 
A les 10 de la nit

Caramel Film, Quad Productions, Main Journey

Dijous 

BALLERINA

Felicia és una nena que, des-
prés de perdre els seus pares, 
viu en un orfenat a Bretanya. 
La seva passió és la dansa i 
somia en convertir-se en una 
ballarina professional. Per 
aconseguir-ho s’escapa amb 
l’ajuda del seu amic Víctor 
i viatja fins a París. És l’any 
1879 i ella es fa passar per una 
persona que no és per aconse-
guir entrar com a alumna de la 
Grand Opera House i d’aques-
ta manera lluitar per tenir la 
vida que desitja. 

Durada: 89 minuts

En cas de pluja  
al Teatre Ateneu

Cinema

Éric Warin i Éric Summer > direcció
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24 d’agost
Plaça de la Biblioteca 
A les 10 de la nit

Chapertons

Dijous 

BOOM!
Feliu Plasencia, Jordi del Rio i Kike Ferragut > interpretació
Chapertons i Àngel Alonso > direcció

En cas de pluja  
al Teatre Ateneu

Teatre
còmic i
pneumàtics

Pujar a l’escenari unes motos de cursa, un cotxe, un 
elefant de circ, una granota, una mosca gegant dins una 
selva, una pista d’autos de xoc, un pou sense fons, un 
“cowboy”, una folklòrica amb vestit de “faralaes”, una petita 
orquestra de cambra “pneumàtica”... Tot això només hi cap 
a la imaginació de Chapertons. Boom! És un muntatge 
innovador i una prova de la imaginació desbordant de tres 
actors còmics que, com a elements, tan sols utilitzen uns 
quants pneumàtics i els secrets de llur màgia.

Durada: 60 minuts
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31 d’agost
Jardins de la Rectoria Vella 
A les 10 de la nit

Orquestra Baix Montseny

Dijous 

DE SUD A NORD

El concert proposa un recorregut musical des de sud 
Àfrica al nord d’Europa. En aquest espectacle, a més de la 
música, intervindran rapsodes  que recitaran poemes en la 
seva llengua materna, i també participaran músics d’enti-
tats i comunitats relacionades amb aquest viatge musical 
que aportaran amb les seves veus i els seus instruments 
tradicionals una riquesa tímbrica i colorista a l’espectacle.

Durada: 60 minuts

En cas de pluja  
al Teatre Ateneu

Música

J.M. Aparicio > direcció



CAN RAMIS

Exposicions

RECTORIA VELLA

Recordant les 
festes del barri 
de la Força.  
1967 - 1971
Del 3 de juny al 16 de juliol

Horari
Dijous, divendres i  
dissabte, de 5 a 8 del vespre
Diumenges i festius de 2/4 de 
12 a 2 del migdia i de 5 a 8 del 
vespre

Visita comentada 
8 de juliol a les 18 h

OFICINA DE TURISME

Libèl·lules i  
espiadimonis del 
Montseny
de Sandra Romeu
Del 5 de maig al 9 de juliol

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

Visita comentada 
8 de juliol a les 11 h

Exposició col·lectiva 
Alumnes del taller de  
dibuix i pintura del Centre  
Municipal d’Expressió
Del 17 de juny al 2 de juliol 
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

Instants... quan dibuix  
es fa poema 
Pintures i dibuixos de  
M. Antònia Mora i Vigas
Del 8 al 23 de juliol 
Sala Gran

Horari
De dilluns a divendres de 6 a 2/4 
de 10 de la nit. Dissabtes i diumen-
ges de 12 a 2/4 de 2 del migdia i 
de 6 a 2/4 de 10 de la nit

Inauguració 
divendres 7 de juliol  
a 2/4 de 9 del vespre
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Festes Majors
BAIX MONTSENY 
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SANT PERE DE VILAMAJOR
Del 28 de juny al 2 de juliol
+ info: vilamajor.cat

HOSTALRIC
Del1, 2 i 3 de juliol
+ info: hostalric.cat

ARBÚCIES
Del 29 de juliol al 31 de julilol
+ info: arbucies.cat

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

RIELLS I VIABREA
Del 4 al 7 d’agost
+ info: riellsiviabrea.cat

SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA
Del 5,6 i d’agost
+ info: santestevedepalautordera.cat

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

LA COSTA DEL MONTSENY
12 i 13 d’agost 

CARDEDEU
Del 12 al 15 d’agost
+ info: cardedeu.cat

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, 19 i 20 d’agost
+ info: saviilamajor.cat

CÀNOVES I SAMALÚS
25, 26 i 27 d’agost
+ info: canovesisamalus.cat

CAMPINS
Del 25, 26 i 27 d’agost
+ info: campins.cat

LA BATLLÒRIA
Del 25 al 27 d’agost
+ info: santceloni.cat 

MONTSENY
Del 26 al 28 d’agost
+ info: facebook/infoMontseny

SANT CELONI
De l’1 al 10 de setembre
+ info: santceloni.cat 

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

BREDA
Del 7 a l’11 de setembre 
+ info: breda.cat

VALLGOGUINA
Del 22, 23 I 24 de setembre
+ info: vallgorguina.cat

SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Del 7 al 9 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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VIU LʼESTIU!
A SANT CELONI I

LA BATLLÒRIA

2017

www.facebook.com/ajsantceloni

@ajsantceloni

@ajsantceloni

www.santceloni.cat/agenda

Hi col·labora


