Per descobrir i gaudir!
Del 4 al 15 d’octubre de 2017
Sant Celoni

Fira del bosc
Pensament i debat
Música
Natura
Gastronomia
Lleure i jocs
Art
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El bosc és el comú denominador de
la nostra història i del nostre territori.
Les entitats que fan possible la
Setmana del bosc tenen la voluntat
de posar-lo en valor i tornar-nos-hi a
apropar una mica.
Perquè recuperant el seu passat, farem
estimulants descobriments; gaudint el
seu present, farem crèixer els nostres
sentits; projectant-lo al futur, trobarem el nostre progrés.
Som bosc!

Jornada

Activitat cultural

Passejada

Activitat familiar

www.santceloni.cat/setmanadelbosc
setmana del bosc
2

@setmanabosc

Dimecres

4 d’octubre
Jornada de Sant Francesc
“La gestió forestal conjunta al Montnegre”
Per conèixer com funciona l’associació de propietaris, endinsar-te
en el massís del Montnegre per tractar aspectes com la gestió de
l’alzinar i el roure africà, i analitzar les fortaleses i les dificultats de
la gestió associada. Amb motiu de la celebració de Sant Francesc
d’Assís, patró dels silvicultors, i coincidint amb el 25è aniversari de
l’Associació de propietaris del Montnegre i el Corredor.
- De 9 a 13.30 h
- Sala Bernat Martorell (Can Ramis) i posterior desplaçament
al Massís del Montnegre i Corredor
Inscripció obligatòria i gratuïta: http://cpf.gencat.cat/ca
Organitza: Centre de la Propietat Forestal de Catalunya
Col·labora: Associació de propietaris del Montnegre i el Corredor

Divendres

6 d’octubre
Conte per a menuts “El rei del bosc”. A càrrec de Mercè Rubí,
per a infants de fins a 3 anys. Es realitzaran dues sessions i cal
inscripció prèvia a l’equipament o a www.santceloni.cat/agenda
- A les 17.30 h i a les 18.15 h
- Biblioteca l’Escorxador
Presentació del llibre Poematges. A càrrec de Teresa Romanillos i Martí Boada. La presentació inclou una exposició fotogràfica,
donant a lloc una comunió entre mirada i paraula a l’entorn
dels paisatges, la fauna i la flora.
- A les 19 h
- Sala Bernat Martorell
Hi col·labora: Llibreria Alguer 7
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Dissabte

7 d’octubre
Passejada familiar “Gestió forestal i conservació
de l’astor, l’àguila marcenca i l’aligot vesper”
En aquesta passejada tractarem el cas concret de l’astor, l’àguila
marcenca i l’aligot vesper. Parlarem, entre d’altres, dels seus
requeriments ecològics, les mesures a tenir en compte en la gestió forestal per a la conservació de les seves poblacions i com la
seva presència influeix en l’ecosistema forestal, en els productors
del sector primari i en la societat en general.
A càrrec de Francesc Xavier Macià, col·laborador del Parc del
Montnegre i el Corredor i Martí Rosell, membre de l’Associació de
propietaris del Montnegre i el Corredor
- Trobada i explicació introductòria a les 10.30 h a la Sala d’actes
de la Rectoria Vella. Sortida des de l’aparcament de la Rectoria
Vella i desplaçament fins al punt d’inici de la passejada en cotxes particulars. Durada aproximada: 3 hores
Organitza: Associació de propietaris del Montnegre i el Corredor

Acte inaugural de la III Setmana del Bosc.
Espectacle de música i dansa “L’arbre de la dansa”
i entrega del premi Bosquerol de l’any
A l’inici de l’acte es farà entrega del premi Bosquerol de l’any
en reconeixement a una trajectòria vital d’estima al bosc
Ballarins: Alma Steiner i Marc Fernández Mercader
Escenografia: Carles Jubany
Música: Josep M. Aparicio
- A les 18 h
- Jardins de la Rectoria Vella
En cas de pluja: Teatre Ateneu, Sala petita
Patrocina: Assistència Sanitària
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Diumenge

8 d’octubre
Espectacle de titelles “El bosc que balla”
No tothom sap que la música va néixer als boscos. Quan una
dona estava a punt de donar a llum s’endinsava al bosc per
trobar l’arbre que guardava la cançó del seu fill. Aquesta cançó,
cantada per primera vegada al néixer, acompanyaria el nen tota
la seva vida, en els moments alegres i en els moments tristos.
- A les 12 h - Teatre Ateneu, Sala petita
- Recomenat per a nens i nenes a partir de 5 anys
Preu: 5 €. Menors de 10 anys: 3 €. Menors de 2 anys gratuït
Venda d’entrades: Al Centre Municipal d’Expressió (c. Sant Josep, 18), de dilluns a dijous, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h. A través
de la pàgina web www.santceloni.cat/teatreateneu i a les taquilles
del teatre, una hora abans de l’espectacle.
Dilluns

9 d’octubre
Jornada “Comercialització de fusta local” Vivim en un
mercat globalitzat. Això comporta que sovint s’utilitzi fusta de
procedències llunyanes, per ser el material majoritari i al qual
instal·ladors i prescriptors hi estan acostumats, en detriment de
fustes, que si bé de caràcter més minoritari, són abundants en el
nostre país. Parlarem dels avantatges d’utilitzar materials de KM 0
i d’exemples de fustes locals que són competitives i que poden
ser utilitzades per diferents usos, en especial, en instal·lacions i
elements d’exterior i d’ús públic.
A càrrec de Martí Rosell, membre de l’Associació
de propietaris del Montnegre i el Corredor
- De 9 a 14 h - Rectoria Vella
Inscripció gratuïta i més informació: www.montnegrecorredor.org
Organitza: Associació de Propietaris del Montnegre i el Corredor
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Jornada “Montbio: Projecte de biochar
al Montnegre-Corredor”
Es defineix com a biochar el carbó vegetal millorat utilitzat com a
esmena orgànica pel sòl. En els darrers anys ha pres cada cop
més importància tant com a fertilitzant natural com a emmagatzemador de carboni. La següent jornada pretén ser un punt de
trobada de les diferents iniciatives que actualment estan engegant projectes de producció i consum de biochar dins d’un àmbit
proper. Es presentarà en concret el projecte Montbio impulsat per
diversos veïns del Montnegre.
A càrrec de representants de diferents iniciatives de producció i
consum de biochar al Montnegre
- De 16 a 20 h
- Rectoria Vella
Inscripció gratuïta i més informació: www.montnegrecorredor.org
Organitza: Associació de Propietaris del Montnegre i el Corredor

Dimarts

10 d’octubre
Visita a la caldera de biomassa de l’Escola Pallerola
Vine a conèixer com funciona una caldera de biomassa, com
aprofita les restes forestals dels boscos de l’entorn aconseguint
una gestió forestal sostenible i estalviant emissions de CO2.
- A les 17 h
- Escola Josep Pallerola i Roca
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Dimecres

11 d’octubre
Jornada “Presentació del projecte LIFE MixForChange:
gestió de masses mixtes adaptades al canvi climàtic”
Els escenaris climàtics pronostiquen en un futur immediat un increment del dèficit hídric que pot afectar d’una manera important
els boscos mediterranis subhumits mixtos. En aquest context,
l’any 2016 es va atorgar un projecte LIFE el qual pretén millorar la
capacitat d’adaptació al canvi climàtic d’aquest tipus de boscos.
Tot i que encara ens trobem en la fase inicial del projecte, la jornada pretén presentar el projecte, les actuacions realitzades fins
ara i les actuacions futures.
A càrrec del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya i l’Associació de propietaris del Montnegre i el Corredor, participants del
projecte LIFE MixForChange
- De 9 a 13 h
- Rectoria Vella i posterior desplaçament
al Massís del Montnegre i Corredor
Inscripció gratuïta i més informació: www.montnegrecorredor.org
Organitza: Associació de Propietaris del Montnegre i el Corredor

Story Time “The town mouse & country mouse”
Conte en anglès a càrrec de Josh Valcárcel. Cal inscripció prèvia
a l’equipament o a www.santceloni.cat/agenda
- A les 18 h
- Biblioteca l’Escorxador

7

Dissabte

14 d’octubre
FIRA DEL
BOSC

De 10 a 20.30 h
Rectoria Vella – Esteve Cardelús

Tres espais:
MOSTRA DE TREBALLS DEL BOSC
Exhibició d’oficis del bosc des de la modernitat i mostrant les
tecnologies més noves del sector. Amb la presència de diverses
empreses de la zona vinculades al sector forestal.
PRODUCTES DEL BOSC
Fira amb fusta i suro, treballs realitzats amb flors, bolets, joguines
de fusta i altres productes del bosc.
JOCS I TALLERS AL BOSC
Espai lúdic amb tirolines i ponts de mico, tallers i activitats per a
infants i joves.
La fira disposarà d’oferta gastronòmica amb diverses caravanes
de menjar. Consulta el programa al fullet de la fira i al web
www.santceloni.cat/setmanadelbosc
Descoberta i recol·lecció de plantes a la Batllòria
Vols conèixer les plantes que tens al costat de casa?
Sap que et poden servir per moltes coses? Vine a la caminada
pels voltants de la Batllòria, seguint el curs de la Tordera, per
conèixer les plantes que ens envolten i les seves propietats.
A càrrec de Josep M. Panareda.
- Sortida a les 11 h de l’Unió Batllorienca de la Batllòria
- Durada: 3 hores aproximadament
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Passejada familiar pel passeig del Pertegàs
El bosc de ribera, fonts, mines d’aigua i una col·lecció
d’arbres molt especial són alguns tresors per descobrir
al llarg d’aquesta passejada. A càrrec de Martí Boada.
- Sortida a les 11.30 h des del Pont del Pallerola
- Durada: 1 h aproximadament

Diumenge

15 d’octubre
FIRA DEL
BOSC

De 10 a 20.30 h
Rectoria Vella – Esteve Cardelús

Tres espais:
MOSTRA DE TREBALLS DEL BOSC
Exhibició d’oficis del bosc des de la modernitat i mostrant les
tecnologies més noves del sector. Amb la presència de diverses
empreses de la zona vinculades al sector forestal.
PRODUCTES DEL BOSC
Fira amb fusta i suro, treballs realitzats amb flors, bolets, joguines
de fusta i altres productes del bosc.
JOCS I TALLERS AL BOSC
Espai lúdic amb tirolines i ponts de mico, tallers i activitats per a
infants i joves.
La fira disposarà d’oferta gastronòmica amb diverses caravanes
de menjar. Consulta el programa al fullet de la fira i al web
www.santceloni.cat/setmanadelbosc
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Espectacle de cloenda de la III Setmana del Bosc
“El bosc canta”
Amb la participació dels alumnes de les escoles Col·legi Cor de
Maria, Col·legi La Salle, Escola L’Avet Roig, Escola Pallerola, Escola Soler de Vilardell i l’Institut Escola La Tordera i la Big Band
del Centre Municipal d’Expressió.
Autor i director del concert Josep M. Aparicio
- A les 12 h
- Plaça de la Biblioteca l’Escorxador

40a Marxa pel Montseny
Per gaudir del 40 aniversari, aquest any la Marxa pel Montseny
a més de les ja tradicionals Marxa de 22 km i Marxeta de 14 km
tindrà l’opció “Històrica” de 33 km que s’allargarà a partir de Can
Perepoc, passant pels llocs emblemàtics de les primeres Marxes
com Can Riera de Ciuret, La Costa del Montseny i Santa Magdalena... i a l’espai de sortida i arribada hi haurà festa, no te la
perdis!
Itineraris, inscripcions i qualsevol canvi o noticia, ho trobareu a la
web del Cesc o a www.marxapelmontseny.com
Inscripcions anticipades: 10 €
- A Esports 117 de l’1 al 14 d’octubre
- A la plaça de la Vila, dissabte 14 d’octubre de 18 a 21 h
- A la Fira del Bosc, dissabte 14 d’octubre de 18 a 20.30 h
El mateix dia: 12 €
- Al pavelló, abans de la marxa
La sortida de la Marxa i la Marxeta serà a les 8 del matí i
la de la Històrica a les 7 h
Organitza: Centre Excursionista de Sant Celoni
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Dimarts

24 d’octubre
Jornada “Les associacions de propietaris forestals
de Catalunya: situació, reptes i perspectives”
Les associacions de propietaris forestals cada cop són més presents al nostre territori. En la present jornada, es farà un repàs al
panorama de l’associacionisme forestal a Catalunya i s’obriran
debats tenint en compte tant la funció de les associacions com
a representants del territori i de la propietat, com els serveis que
proporcionen als propietaris que en són membres.
A càrrec de ponents de diverses associacions i organismes
- De 9.30 a 19.30 h
- Sala Bernat Martorell (Can Ramis)
Inscripció gratuïta i més informació: www.montnegrecorredor.org
Si es desitja quedar-se a dinar cal fer-ne la reserva mitjançant la mateixa web.
Preu del dinar: 20 € per persona
Organitza: Associació de Propietaris del Montnegre i el Corredor
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CORRE
TAPES

2,5 €

tapa + beguda

Del 6 al 15 d’octubre
Del 6 al 15 d’octubre 7 bars i restaurants celonins oferiran
exquisides tapes. Els i les començals faran de jurat per escollir-ne les millors i guanyar un sopar per a dues persones
al restaurant participant que desitgin complimentant les
butlletes que trobaran als mateixos establiments.
Més informació al fullet del corretapes o
al web www.santceloni.cat/setmanadelbosc

- Antull
- Bar 3JJJ
- Blanc
- I’m sorry Loli
- Dori Dori, brioxeria i degustació
- La Bodegueta
- La Jaima
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ELS COMERÇOS ES VESTEIXEN DE BOSC
Durant la III Setmana del bosc els aparadors dels comerços
de Sant Celoni es converteixen en un “Museu al carrer” per
apropar-nos a la col·lecció d’arbrissons fills d’arbres
monumentals plantats al Pertegàs a l’entorn del futur
Museu Europeu del Bosc (MEdB).

ADE Sports, Autoservei Arenas, Barricada de paper, Calçats Monrabà,
Can Bilbeny, Can Gerris -Vetes i fils, Cansaladeria Bonsoms, Chiczu,
Clickfoto Sant Celoni, Clos Idomgest, Construccions EJ Bosch, CracCrac, Cucut joguines, Divina Ment, Donda Bikes, Dori Dori, Dress-Up,
El Bocamoll, El Cafetó, Electrodomèstics Escrig , Electrodomèstics Escrig
- Imatge i So, Enterprise Informàtica, Equivalenza, Estanc Baix Montseny,
Ferreteria Gurri, Fontanilllas, Floristeria, Forn Ferrer, Francesc Perruquer,
Galetes, Xocalata i Mel, Guacs, Immobiliària Montseny-Montnegre, Infinity
by ADE, Joieria Rellotgeria Soto, La Panxeta, La Ventana Natural Sant
Celoni, Les feixes de Campins, L’estanc del Carrer Major, Llibreria Alguer
Set, Majó, Margarita Martí, Mbassols, Mima’t, Mora-Vigas, Nina Patchwork, Ninou Marroquineria, Nou Look, Nuanju El Sabater del Nens, Pas
a Pas Calçats, Pastisseria Lleonart, Pastisseria Vila, Perfumeria Colomina,
Petit Can, Premsa i papereria 6x3, Restaurant Els Avets, Rostisseria
El Pollito Pio, Saem Viatges, Sanjuan Optics, Taller de Labors, TMC
estilistes, Xaloc, Xaubet Joiers, Xtu Sant Celoni

EL JOC DELS IL·LUSTRES
Voleu guanyar vals de
PREMI!
compra de 60 €?
Participeu al Joc dels il·lustres: Mireu els aparadors i
responeu a les 5 preguntes
que us proposem a les diferents butlletes que trobareu
als mateixos comerços. Dipositeu les vostres butlletes amb
les respostes a les bústies
habilitades als establiments
participants.

VISITA GUIADA

Descobreix la col·lecció
d’arbrissons fills d’arbres
monumentals seguint els
aparadors i guiats per
Martí Boada
Dissabte 14 a les 18 h
Inici de l’itinerari:
plaça de la Vila
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EXPOSICIONS
Capella de Santa Tecla

Oficina de Turisme

Les olors del bosc

#IgersSantCeloni_Natura

El químic i aromista Salvador Riera
ens transporta al bosc a través de
les seves essències més característiques. Una experiència sensorial que ens acostarà a arbres,
plantes, bolets i fruits a través de
les seves olors.

Mostra de fotografies de natura del
Baix Montseny.

Del 6 al 15 d’octubre

- Dimecres, dijous, dissabtes,
diumenges i festius de 10 a 14
h i els divendres i dissabtes de
16 a 20 h
- Capella de Santa Tecla
(c/ Major, 53)

Del 6 d’octubre al 10 de desembre

Les imatges, guanyadores del
concurs d’Instagram organitzat per
l’Ajuntament, pertanyen a diferents
autors i ens mostren la bellesa dels
espais naturals que ens envolten.
- Dimecres, dijous, dissabtes, diumenges i festius de 10 a 14 h i els
divendres i dissabtes de 16 a 20 h
- Oficina de Turisme
(c/ Major 53)

- Visita comentada diumenge 8
a les 19 h

CONCURS INSTAGRAM
#BoscSantCeloni

Captureu amb el mòbil imatges d’elements, instants, indrets,
etc. relacionats amb el bosc i publiqueu-les a Instagram amb
l’etiqueta #BoscSantCeloni. Podeu participar-hi publicant les
vostres imatges de bosc fins el 15 d’octubre a les 23.59 h.
Guanyarà la fotografia que tingui més “m’agrada” en el moment del recompte. El guanyador o guanyadora del concurs
s’endurà dues entrades a qualsevol dels espectacles inclosos
en la programació d’octubre-desembre del Teatre Ateneu.

14

PREMI!

Amb la
Setmana
del Bosc!
RENOLIT Ibérica, S.A. Carretera del Montnegre s/n
08470 – Sant Celoni Tel. 93 848 40 00
www.renolit.com

ORGANITZA

HI COL·LABORA
Restauradors i
comerciants de
Sant Celoni

PATROCINA

United Nations
Educational, Scientiﬁc and
Cultural Organization

International Center for
the Mediterranean Biosphere Reserves
under the auspices of UNESCO

