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Dissabte
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.

Acte de benvinguda  
de la Flama del Canigó
- 2/4 de 6 de la tarda
- plaça de l’Església la Batllòria

Marxa amb la Flama del 
Canigó de la Batllòria a Sant 
Celoni. Podeu acompanyar la 
flama corrent o amb bicicleta 
- 6 de la tarda 
- Sortida del pont de la  
Tordera, la Batllòria

Recorregut: plaça de l’Església de la 
Batllòria, c. Montnegre, c. Camí ral, pont 
de la Tordera, pista paral·lela a la Tordera 
fins l’Altrium.

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

Sortida de la Cercavila de la 
Flama del Canigó fins la plaça 
de la Vila amb entitats del 
municipi
- 2/4 de 8 del vespre 
- La Creu

Arribada de la Flama del 
Canigó, ball d’homenatge, 
lectura del missatge i ballada 
d’una sardana al voltant de  
la flama 
- 8 del vespre  
- plaça de la Vila
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A LA PLAÇA DE LA VILA

Correfoc amb la Colla  
Espurnes del Montseny 
- 2/4 de 9 del vespre
- Sortida de la plaça 

d’en Nicola 
Recorregut: pl. d’en Nicola, c. 
Major, pl. del Bestiar,c. Major, pl. 
Josep Alfaras, c. Sant Roc, c. Sant 
Joan, pl. del Bestiar, c, Major i pl. 
de la vila

Sopar Revetlla  
de Sant Joan 
- 2/4 de 10 del vespre
- Preu: 10 €. Amanida, 
pollastre a l’ast amb 
patata al caliu, pa amb 
tomàquet, coca de Sant 
Joan, aigua, vi, cava i  
coca de sant Joan.

Concert amb  
l’Orquestra Maribel  
+ PD Carxofa
- de 2/4 de 12 de la nit 

fins les 4 de la matinada

En cas de pluja, el sopar i el con-
cert es faran al Pavelló Municipal 
d’Esports 11 de setembre

Organitza: entitats de cultura 
popular del municipi

A LA PISTA COBERTA

Sopar 
- 2/4 de 10 de la nit
- Preu del sopar: 18 € socis, 

i 21 € no socis. Reserva de 
tiquets a l’oficina de l’Esplai

Seguidament
Ball de revetlla  
amb Blue Moon 
Obert a tothom
Organitza: Associació de Gent  
Gran de l’Esplai

A LA BATLLÒRIA

Sopar i Revetlla popular
- 9 del vespre fins les 

4 de la matinada 
- c. de les Escoles  
(davant la Pedra de la Pau)

Cadascú ha de dur el seu sopar! 
Hi haurà servei de cafè, taules i 
cadires

AL VEÏNAT DEL TURÓ

Sopar i Ball 
- 9 del vespre 
- c. Pitarra 
Organitza: Associació de Veïns del 
Turó de la Mare de Déu
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Diumenge
24 de juny   
Ball a l’Esplai amb Paco
- 2/4 de 6 de la tarda
- l’Esplai 
- Preu: 4 € socis i 5 € no socis
Organitza: Associació de  
Gent Gran de l’Esplai

Dilluns 
25 de juny
Xerrada. Demències.  
Abordatge social
- 2/4 de 4 de la tarda
- Sala Bernat Martorell  

de Can Ramis
Organitza: Hospital de Sant Celoni

Dimarts 
26 de juny
Club de lectura l’Escorxador, 
comentarem La guitarra blava 
de John Banville
- 7 de la tarda
- Biblioteca l’Escorxador

Dimecres 
27 de juny
Universitat Popular
- 7 de la tarda
- La Clau
Organitza: AJSC, la Traüna,  
Arran BM i La clau

Dijous 
28 de juny
Presentació del llibre  
Operació urnes de Xavi Tedó
- 8 del vespre
- Bar del Teatre Ateneu 
Organitza: Junts per Catalunya 
i Llibreria Alguer 7

Passejades a la fresca
Posta de sol i sortida de la 
lluna al cim de les Agudes  
- 7 de la tarda 
- plaça Comte del Montseny
+ INFO: pàgina 14
Organitza: Centre Excursionista  
Sant Celoni

Divendres
29 de juny
Música a la fresca 
amb Exta 6
A Cop de Sandàlia,  
4t cicle de concerts a la fresca
- 7 de la tarda
- c. Alguersuari, 16  

(davant La Clau)
- taquilla inversa
Organitza: La Clau del Baix Montseny

Open Night botiguer  
a Sant Celoni
- 8 del vespre
- carrers de la Vila
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Dissabte
30 de juny
Inauguració de  
l’exposició Utòpic, atòpic, 
distòpic. Dibuixos i pintures 
d’Eduard Ducrós
- 6 de la tarda
- Can Ramis

FAQS Festa Major. Amb 
la Senyoreta Muntanyetes i 
actuació dels Noustàlgics 
- 7 de la tarda 
- plaça de la Vila

Diumenge
1 de juliol   
Ball de l’Esplai amb Odisea
- 6 de la tarda
- Teatre Ateneu, Sala Gran
- Preu: 5 € socis i  

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

Cicle de cinema  
a la fresca
- 9 del vespre
- c. Alguersuari, 16 

(davant La Clau)
Organitza: Assemblea de  
Joves de Sant Celoni

Dimarts 
3 de juliol  
Xerrada, Drets i polítiques 
LGTBI als municipis amb 
Carme Porta, activista i 
política dels drets LGTBI i 
Ferran Sánchez, regidor de 
polítiques LGTBI a Mollet
- 7 de la tarda
- plaça de l’Església
Organitza: La Clau, CUP i Les Fresques

Dimecres
4 de juliol  
Universitat Popular
- 7 de la tarda
- La Clau
Organitza: AJSC, la Traüna,  
Arran BM i La clau

5, 6 i 7 de juliol
Trobada internacional  
de joves. Tothom podrà 
gaudir d’inflables gegants, 
festa de l’escuma, jocs, 
tallers, concert de gospel, 
campionat de laser tag,...
+ INFO:  
www.santceloni.cat/agenda
Organitza: Associació Evangèlica Salem

JULIOL
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Dijous
5 de juliol
Passejades a la fresca
Volta pels camins de 
Vallgorguina
- 7 de la tarda
- plaça Comte del Montseny
+ INFO: pàgina 14 
Organitza: Centre Excursionista  
Sant Celoni 

Dijous a la fresca! Música
Lutimusicals amb el cor  
Lutiana, cor de veus  
blanques
- 10 de la nit
- jardins de la Rectoria Vella
+ INFO: pàgina 17

Divendres
6 de juliol
Mercat de la Ganga  
d’Estiu
- de les 5 de la tarda  

a 2/4 de 9 del vespre
- c. Anselm Clavé
Organitza: Associació de Veïns i  
Comerciants Anselm Clavé Centre

Contes a la fresca 
Tale time Safety First  
- 7 de la tarda
- plaça de la Biblioteca
Organitza: Biblioteca l’Escorxador

Música a la fresca 
amb Con Deskaro
A Cop de Sandàlia, 4t cicle 
de concerts a la fresca
- 7 de la tarda
- c. Alguersuari, 16
- Taquilla inversa
Organitza: La Clau del Baix Montseny

Dissabte
7 de juliol
FESTA MAJOR  
A CAN COLL
5è Campionat de Petanca, 
7e Trobada d’intercanvi de 
plaques de cava, 1a expo-
sició i concurs de fotogra-
fies, 5è concurs de dibuix 
Inoxcrom, inflables aquàtics, 
festa de l’escuma de colors 
amb el grup 3/4 de Quinze, 
berenar i jocs infantils, actu-
ació de pallassos i animació 
amb el grup 3/4 de Quinze, 
gran sopar especial de Festa 
Major, actuació musical en 
directe a càrrec de Fermusic, 
rom cremat i ball
- tot el dia 
- can Coll
+ INFO  
http://entitats.santceloni.cat/
aavvcancoll 
Organitza: Associació  
de Veïns Can Coll
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FESTA MAJOR DE  
LES BORRELLES 
Matinades, xocolatada,  
paradetes, pinta cares, 
animació infantil amb Fefe, 
festa de l’escuma i diana 
gegant, ball country,  
aperitiu de truita, sopar de 
carmanyola, ball amb el trio 
Sona bé
- tot el dia 
- les Borrelles
Organitza: Associació de Veïns  
de les Borrelles

Mercat de la  
Ganga d’Estiu
- tot el dia
- c. Anselm Clavé
Organitza: Associació de Veïns i  
Comerciants Anselm Clavé Centre 

Taula rodona vermut  
Jornada per a un  
Habitatge lliure
- 11 del matí
- les Borrelles
Organitza: Cup Sant Celoni

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
- c. Major de Dalt

Acte inaugural de la ruta 
de la Tourdera
- 2/4 de 8 del vespre
- Pont Trencat   
 

Diumenge
8 de juliol
FESTA MAJOR DE  
LES BORRELLES

Caminada popular,  
Sardinada, Plantada de  
gegants, Cercavila de  
gegants, Concurs de  
pastissos, Ball de sevillanes,
Disco mòbil
- tot el dia 
- les Borrelles
Organitza: Associació de Veïns  
de les Borrelles

CELEBRACIÓ  
DE SANT CRISTÒFOL

Concentració de  
vehicles clàssics
- 9 del matí 
- 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 
- c. 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
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Ball a l’Esplai  
amb P. Garcia
- 2/4 de 6 de la tarda
- l’Esplai 
- Preu: 4 € socis i  
5 € no socis

Organitza: Associació de 
Gent Gran de l’Esplai

Cicle de cinema  
a la fresca
- 9 del vespre
- c. Alguersuari, 16  

(davant La Clau)
Organitza: Assemblea  
de Joves de Sant Celoni

Dimecres
11 de juliol
Taula rodona i presentació 
del llibre Dies que duraran. 
Amb la participació de Jordi 
Borràs, fotoperiodista, Eva 
Calvet, periodista celonina, 
Jaume Turón, regidor de 
l’Ajuntament de Sant Celoni i 
representant de l’Associació 
IRIDIA.
- 2/4 de 8 de la tarda
- plaça Comte del Montseny
Organitza: La Clau, La CUP i  
Llibreria 4 gats

Dijous
12 de juliol
Passejades a la fresca
Volta Circular a Campins
- 7 de la tarda
- plaça Comte del Montseny
+ INFO: pàgina 14
Organitza: Centre Excursionista  
Sant Celoni

Dijous a la fresca! Circ
Envà, amb Amer i  
Àfrica Circ Cia
- 10 de la nit
- plaça de la Biblioteca
+ INFO: pàgina 18

Divendres
13 de juliol   
Contes a la fresca. 
Coses de tritons i libèl·lules  
a càrrec de Marta Catalan
- 7 de la tarda
- plaça de la biblioteca
Organitza: Biblioteca l’Escorxador

Música a la fresca 
amb The Reapers
A Cop de Sandàlia, 4t cicle 
de concerts a la fresca
- 7 de la tarda
- c. Alguersuari, 16  

(davant La Clau)
- Taquilla inversa
Organitza: La Clau del Baix Montseny
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Dissabte
14 de juliol  
Jornades d’economia 
social i solidària
- tot el dia
- La clau
Organitza: La Clau, l’Avern i Xarxa 
d’ateneus cooperatius

Art Native Festival 
Diferents espais d’artesania, 
espai visual, gastronòmic i
kids
- a partir de les 4 de la tarda 
- jardins Rectoria Vella
Organitza: Pisando Uva

Festa Holi colors 
- 7 de la tarda
- pistes poliesportives  

de la Batllòria
Organitza: Entitats de la Batllòria

Diumenge
15 de juliol 
Ball de l’Esplai amb Ària
- 6 de la tarda
- Teatre Ateneu, Sala Gran
- Preu: 5 € socis i 
 6 € no socis

Organitza: Associació de 
Gent Gran de l’Esplai

Cicle de cinema  
a la fresca
- 9 del vespre
- c. Alguersuari, 16  
(davant La Clau)

Organitza: Assemblea de Joves  
de Sant Celoni

Dimecres
18 de juliol
Finals de la XXXVII Copa 
Futbol Sala Sant Celoni 2018
- 2/4 de 9 del vespre 
- pista descoberta del 

Camp municipal d’esports

Dijous
19 de juliol
Passejades a la fresca
Volta circular. Mosqueroles, 
Castell de Monclús  
-tram de la nova “Ruta de la 
Tourdera”- Mosqueroles
- 7 de la tarda
- plaça Comte del Montseny
+ INFO: pàgina 14
Organitza: Centre Excursionista  
Sant Celoni

Dijous a la fresca! Música
La Tritour FM! amb Tribut FM
- 10 de la nit
- plaça de la Biblioteca
+ INFO: pàgina 19
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Divendres
20 de juliol
 Contes a la fresca 
La carpa del contes 
a càrrec de Cia Patawa
- 7 de la tarda
- plaça de la Biblioteca
Organitza: Biblioteca l’Escorxador

Presentació del llibre  
50 poetes de la Terra amb 
la participació de Proactiva 
Open Arms. Visualització del 
vídeo sobre la tasca de l’ONG 
i lectura de poemes.
- 2/4 de 9 del vespre
- pati de Can Ramis / Sala 

Bernat Martorell
Organitza: Autors del llibre

Les Veus del Claustre
- 9 del vespre
- c. Major de dalt

Diumenge
22 de juliol 
Ball a l’Esplai  
amb Montse
- 2/4 de 6 de la tarda
- l’Esplai 
- Preu: 4 € socis i  

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

Cicle de cinema  
a la fresca
- 9 del vespre
- c. Alguersuari, 16  

(davant La Clau)
Organitza: Assemblea de 
Joves de Sant Celoni 

Dijous
26 de juliol
Dijous a la fresca! Cinema
Coco de Diseny - Pixar
- 10 de la nit
- plaça Rafael Ferrer 
+ INFO: pàgina 20

Divendres
27 de juliol 
Contes a la fresca, Picnic 
per petits curiosos a càrrec  
de Sherezade Bardagí
- 7 de la tarda
- plaça de la Biblioteca
Organitza: Biblioteca l’Escorxador

Botigues al carrer
- de 5 a 2/4 de 9 del vespre 
- carrers de la Vila

Dissabte
28 de juliol
Botigues al carrer
- tot el dia 
- carrers de la Vila
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AGOST
Escola d’estiu
- tot el dia
- Sala Bernat Martorell  

de can Ramis
Organitza: Junts per Catalunya 

Sopar d’estiu
- 9 del vespre
- plaça de la Vila
Organitza: Junts per Catalunya

Sortida nocturna amb els 
geganters de la Batllòria cap 
a les Llobateres
- 9 del vespre 
- Sortida de l’Escola  

Montnegre
- Preu: 5 €
Organitza: colla de Geganters i  
Grallers de la Batllòria

Diumenge
29 de juliol 
Ball de l’Esplai  
amb Arritmics
- 6 de la tarda
- Teatre Ateneu, Sala Gran
- Preu: 5 € socis i  

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

Dijous
2 d’agost
Dijous a la fresca! Música
Volum I, amb Folk o Barbàrie
- 10 de la nit
- jardins de la Rectoria Vella
+ INFO: pàgina 21

Dissabte 
4 d’agost
FESTA MAJOR 
VALL D’OLZINELLES
Esmorzar de pagès, parades 
artesanes, campionat d’es-
cacs, ioga en família, ofici 
de Festa Major, passejades 
i tallers familiars, espectacle 
d’improshow, música tradici-
onal celta, sopar popular, ball 
de Festa Major amb Albert 
Sax, Revival anys 80 amb  
Dj Sax
- tot el dia 
- Olzinelles

Forastocks
- tot el dia
- c. Anselm Clavé
Organitza: Associació de Veïns i 
Comerciants Anselm Clavé Centre
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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
- c. Major de Dalt

Diumenge 
5 d’agost
Ball a l’Esplai amb Artur
- 2/4 de 6 de la tarda
- l’Esplai 
- Preu: 4 € socis i  

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

Dijous 
9 d’agost
Dijous a la fresca! Clown
Wet Floor amb la  
Companyia Cris-is
- 10 de la nit
- plaça de la Biblioteca
+ INFO: pàgina 22

Diumenge 
12 d’agost
Ball a l’Esplai amb P. Garcia
- 2/4 de 6 de la tarda
- l’Esplai 
- Preu: 4 € socis i  

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

Dimecres 
15 d’agost
Ball a l’Esplai amb Sílvia
- 2/4 de 6 de la tarda
- l’Esplai 
- Preu: 4 € socis i  

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

Dijous 
16 d’agost
Dijous a la fresca! Circ
Flou Papagayo, amb la  
Companyia Mumusic Circus
- 10 de la nit
- plaça de la Biblioteca
+ INFO: pàgina 23

Diumenge 
19 d’agost
Ball a l’Esplai 
amb Moncayo
- 2/4 de 6 de la tarda
- l’Esplai 
- Preu: 4 € socis i  

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



13

23, 24, 25, 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
- tot el dia 
- la Batllòria
+ INFO:
www.santceloni.cat/ 
labatlloria

Dijous  
30 d’agost
Dijous a la fresca! Circ
A s’ombra amb la  
companyia Atirofijo Circ
- 10 de la nit
- plaça de la Biblioteca
+ INFO: pàgina 25

Dijous 
24 d’agost
Dijous a la fresca! Cinema
C’est la vie de Jean-Pierre 
Améris
- 10 de la nit
- plaça Rafael Ferrer 
+ INFO: pàgina 24

Diumenge 
26 d’agost
Ball a l’Esplai amb Isla
- 2/4 de 6 de la tarda
- l’Esplai 
- Preu: 4 € socis i  

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



14

Passejades  
a la fresca!

Caminades d’unes dues hores de durada a un ritme as-
sequible per llocs propers a Sant Celoni. Se surt puntual-
ment a les 7 de la tarda de la plaça Comte del Montseny, 
part alta, amb cotxes particulars, procurant omplir-los 
per reduir el nombre de vehicles. Convé ser al lloc de 
trobada com a mínim cinc minuts abans de les 7 per tenir 
temps de distribuir els cotxes i poder sortir puntualment. 

Destaquem la caminada del 28 de juny, que anem a veu-
re la posta de sol i sortida de la lluna des de les Agudes. 
Aquest dia soparem al cim de les Agudes tot veient la 
Posta de Sol. Aneu preparats per les fotos… Cal portar-se 
el sopar, beguda, llanterna o frontal per la tornada  i roba 
d’abric per si fa fresca. Aquest dia els cotxes els deixarem 
a l’aparcament de sota el Turó de l’Home. Les caminades 
les condueixen gent del Cesc.

Dijous, 21 juny 

Caminada circular pel 
Montnegre, a través de bos-
cos centenaris per la zona 
de Vila-Rasa i seguint la 
riera cap a Can Terrades, la 
tornada la fem per la Serra.

Dijous, 28 juny 

Posta de sol i sortida de la 
lluna al cim de les Agudes. 
Des de l’aparcament de sota 
el Turó de l’Home. 

Dijous, 5 juliol 

Volta pels camins  
de Vallgorguina

Dijous, 12 juliol 

Volta circular a Campins,  
seguint el GR 5

Dijous, 19 juliol 

Mosqueroles, Castell de 
Monclús –tram de la nova 
“Ruta de la Tourdera”-  
Mosqueroles
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dijous
a la

fresca
*

2018
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5 de juliol > Jardins de la Rectoria Vella 
MÚSICA / LUTIANA, COR DE VEUS BLANQUES

12 de juliol > Plaça de la Biblioteca 
CIRC  / ENVÀ

19 de juliol > Plaça de la Biblioteca 
Música / LA TRIBUT FM

26 de juliol > Plaça Rafael Ferrer 
CINEMA D’ANIMACIÓ / COCO 

2 d’agost > Jardins de la Rectoria Vella 
MÚSICA/ FOLK O BARBÀRIE

9 d’agost > Plaça de la Biblioteca 
CLOWN / WET FLOOR

16 d’agost > Plaça de la Biblioteca
CIRC / FLOU PAPAGAYO DE MUMUSIC CIRCUS

23 d’agost > Plaça Rafael Ferrer 
CINEMA /  C’EST LA VIE

30 d’agost > Plaça de la Biblioteca 
CIRC /  A S’OMBRA

dijous
a la

fresca
*

2018

A les 10 de la nit
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Després de l’èxit de la producció Lutis pels Amics, el Cor 
Lutiana dissenya un nou espectacle Lutimusicals. La 
popularitat del gènere del teatre i cinema musical les ha 
portat a seleccionar alguns musicals de molt èxit entre el 
públic, alguns de fa anys i d’altres actuals, des de Som-
riures i llàgrimes i Sister Act, passant per Mamma Mia o 
Frozen. Un espectacle fresc i dirigit a tots els públics.

Durada: 55 minuts

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

LUTIMUSICALS 
Lutiana, cor de veus blanques

Alba Prat, Anna Felip, Helena Olalla, Marta Carbonell, Montserrat 
Vinyals, Aida Felipe i Montse Pérez > sopranos / Monts Garcia, 
Ester González, Laura Moral, Marta Cerni, Aida Callís, Judit 
Mercader i Elisabet Gubern >  mezzos / Cristina Ruiz, Núria Prat, 
Anna Valls, Mireia Quílez, Gemma Martí i Laura Tarrlés >  
contralts / Sílvia Brugués i Quim Riumalló > direcció

Dijous 

Música

17
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ENVÀ 
Amer i Àfrica Circ Cia

Àfrica Llorens i Amer Kabbani > autors i intèrprets
Karl Stets i Jorge Albuerne > direcció

18

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

Dijous 

Circ

Entre 250kg de palla i 125kg de 
massa humana, dues persones 
divaguen a través del movi-
ment, els equilibris, l’humor i 
la composició de l’espai, sobre 
les peculiaritats de les relaci-
ons humanes. Un envà és una 
paret prima que es construeix 
per separar espais. Les perso-
nes sovint construïm parets 
mentals que ens protegeixen 
d’un suposat perill emocional 
respecte els altres, ens pas-
sem la vida buscant la manera 
d’alliberar-nos i l’únic que cal 
és tirar a terra l’envà que ens 
impedeix sentir plenament i 
comunicar-nos sense barreres.

Durada: 50 minuts
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La Tribut FM és una 
Festa Major sencera 
dalt l’escenari i això 
queda demostrat en la 
seva primera gira, La 
TriTour FM, després 
dels concerts de pre-
sentació de l’any pas-
sat. Un grup de versi-
ons encarregat de fer 
homenatge a tota la 

música festiva, de places i carrers dels Països Catalans. De 
Sopa de Cabra a Lax’n’Busto, d’Oques Grasses a La Troba 
Kung-Fu o de Txarango a Dr. Prats. Són només uns quants 
de tots els grups que passen per l’escenari. Espectacle amb 
missatge i alegria festiva per les millors nits de l’any!

Durada: 70 minuts

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

LA TRITOUR FM!
La Tribut FM

Ernest Garrido i Oleguer Garcia > veus  / Joan Misas > guitarra i 
veus / Blai Pineda > guitarra Jose Azuaga > baix i veus / Marc  
Vallhonrat > bateria / Jana Blanc > teclats / Gregori Amenguai > 
trompeta Ricard Rico > saxo

Dijous 

Música

19



Miguel és un jove amb el somni 
de convertir-se en llegenda de 
la música, tot i la prohibició de 
la seva família. La seva passió 
el portarà a visitar la “Terra 
dels Morts” per conèixer el seu 
vertader llegat familiar.

Durada: 90 minuts
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26 de juliol
Plaça Rafael Ferrer. Sant Ponç
A les 10 de la nit

COCO

Dijous 

Cinema d’animació. Disney i Pixar

Cinema
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2 d’agost
Jardins de la Rectoria Vella
A les 10 de la nit

VOLUM I
Folk o Barbàrie

Dijous 

Espectacle amb 
un repertori 
de folk pensat 
per a fer viatjar 
al públic per 
les diferents for-
mes de pensar, 
entendre i viure 
la música. Un 
espectacle que 
explora una ruta 

per la diversitat cultural i ètnica a partir de ritmes i melodi-
es de diferents pobles i nacions. Folk o Barbàrie convida a 
gaudir del patrimoni divers i incalculable de les músiques 
que els pobles han anat fent créixer al llarg del temps. 

Durada: 60 minuts

Música

Dani Perarnau > banjo, bouzouki i mandolina / Joana Fugaroles 
> viola / Ariadna Ruiz > flautes soprano, contralt i travessera,  
pandereta, chalumeau/  Pau Mikel > baix elèctric / Marçal Illa > 
guitarra / Sergio Jiménez > cajón, darbuka i panderetes
Andreu Renau > acordió
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9 d’agost
Plaça de la Biblioteca 
A les 10 de la nit

Dijous 

WET FLOR

L’espectacle es a punt de 
començar. El Festival ha 
contractat els serveis de 
l’empresa “Wet Floor”, amb 
més de 30 anys d’experièn-
cia. Una dona de la brigada 
de neteja es l’encarregada de 
condicionar l’escenari. Una 
tasca senzilla, que es con-
vertirà en missió impossible 

abocada al desastre. Una comèdia eixelebrada que et farà 
perdre els nervis i morir-te de riure!

Durada: 30 minuts

Clown

Cristina Solé  > autora i intèrpret  Jordi Magdaleno > direcció

Cris-is
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Mumusic Circus

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

Dijous 

FLOU PAPAGAYO

“T’autoritzo a en-
ganyar-me sempre 
que creguis el que 
m’estàs dient” FLOU 
PAPAGAYO (curiosa 
incoherència). Flou 
Papagayo és un flux 
i no un teatre. És un 
flou massiu i global. 
Forma part d’arreu i 
correspon a tot. Flou 
Papagayo no és un es-

pectacle explicable. Flou Papagayo senzillament és. Passa. 
I el fan. Tres caràcters sensibles i caòtics fan un peregri-
natge circular en una pista de circ eterna i universal. Les 
emocions i l’afany de compartir-se són el motor d’aquest 
gran viatge on cadascú aconsegueix convèncer a l’altre 
d’allò que ni ell mateix sap. Perquè Flou papagayo no se 
sap, només se sent.

Durada: 50 minuts

Circ

Marçal Calvet i Clara Poch > direcció i intèrprets 
Marta Camuffi > intèrpret



C’EST LA VIE
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23 d’agost
Plaça Rafael Ferrer. Sant Ponç 
A les 10 de la nit

Dijous 

Olivier Nakache, Eric Toledano > guió i direcció

Un casament de luxe en un castell 
francès del segle XVIII s’escapa de 
les mans als seus responsables. La 
pel·lícula explica amb tots els ets i 
uts el casament des de la perspec-
tiva del personal de càtering,  
el fotògraf i el discjòquei

Durada: 115 minuts

Cinema
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30 d’agost
Plaça de la Biblioteca 
A les 10 de la nit

Atirofijo

Dijous 

A s’ombra parla de les 
experiències dels dos 
personatges protago-
nistes que es traslla-
den d’un lloc a l’altre 
carregant amb el seu 
univers. Transiten en 
sentir i experimentar, 
l’estímul – resposta, 
instints i sentiments 
primaris, és en aquest 

escenari on es desvetllen els més emocionants, sorpre-
nents, curiosos, extravagants i excèntrics fets, situacions... 
sempre amb el llenguatge del circ com a protagonista. 

Durada: 45 minuts

Circ

A S’OMBRA
Atirofijo Circ amb la col·laboració de Pau Portabella > direcció 
Guillem Vizcaíno i Mari Paz Arango > intèrprets



CAN RAMIS

Exposicions

RECTORIA VELLA

Nova York  
Pintures de  
Carme Aymar
2 juny - 15 juliol

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

Utòpic, atòpic,  
distòpic 
Eduard Ducròs,  
dibuixos i pintures 
30 juny - 15 juliol
Inauguració: dissabte 30 de 
juny a les 6 de la tarda

Horari 
dissabtes 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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La Guerra de  
Successió i la  
pèrdua de l’Estat
22 juny - 8 juliol

Horari:  
dissabtes 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
Organitza: Memorial 1714 amb el 
suport de l’Ajuntament



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

      2018   

www.facebook.com/ajsantceloni

@ajsantceloni

@ajsantceloni

www.santceloni.cat/agenda

Hi col·labora


