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dijous

8 novembre 
Presentació del llibre La vida és 
així... de Ramon Planas
- 8 del vespre
- Sala Bernat Martorell de              
  Can Ramis

Organitza: Llibreria Alguer7

divendres 

9 novembre 
Els gegants visiten el geriàtric 
- A les 4 de la tarda
- Residència Sociosanitària Verge  
  del Puig 

Organitza: Colla de Geganters i Grallers de 
Sant Celoni

Contes per a menuts La Iaia     
Agnès a càrrec de Mercè Rubí 
Adreçat a infants de 0 a 3 anys.   
Cal inscripció prèvia
- A 1/4 de 6 i a les 6 de la tarda
- Biblioteca l’Escorxador 

Conferència Centenari de l’Or-
questra La Lira de Sant Celoni 
(1918-1968), a càrrec de Rafael 
Jiménez
- 7 del vespre
- Sala Bernat Martorell de Can    
  Ramis

Inauguració de l’exposició    
Centenari de l’orquestra La Lira de 
Sant Celoni (1918-1968)
- 8 del vespre 
- Can Ramis

Cinema VO Un sac de billes de 
Cristian Duguay
- 2/4 de 9 del vespre
- Sales Ocine de l’Altrium
- Preu: 4,5 €

Concert amb el grup Reclam, 
versions de pop rock català
- 2/4 de 12 de la nit
- Teatre Ateneu, Sala Gran

Sessió de Dj amb Toni Barba 
- 1 de la matinada 

- Teatre Ateneu, Sala Gran

dissabte
10 novembre
Fira d’Artesans de Sant Martí 
Demostracions d’oficis: torner, 
cosidor, teixidor, forner...
- Oberta dissabte i diumenge de 
les 10 del matí fins a 2/4 de 9 del 
vespre
- Plaça de la Vila

Festival de joc, col·lecció de jocs 
de fusta per jugar en família
- 10 del matí
- Plaça de l’Església

Campionat de tir amb arc          
IX Lance Medieval Trencat 
- 2/4 d’11 del matí 
- Pont Trencat

Organitza: Arc Sant Celoni

Bibliolab Perrault no m’expliquis 
contes amb Paula Colobrans
Adreçat a públic adult.                 
Cal inscripció prèvia
- 2/4 d’11 del matí
- Biblioteca l’Escorxador
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VI JORNADES DE LA MEMÒRIA 
HISTÒRICA DE SANT CELONI
Memorial. Acte en record dels 
celonins que van morir o patir als 
camps de concentració nazis. 
Interpretació musical a càrrec de 
l’Escola Municipal de Música
- 2/4 d’11 del matí
- Cementiri Municipal

Organitzat pels alumnes de l’Institut Baix 
Montseny que enguany han participat en   
el viatge a Mauthausen

Ballada - Taller de Danses 
del Món      
- 11 del matí
- Plaça de la Vila

Organitza: Passaltpas
       En cas de pluja Teatre Ateneu

Presentació de la ruta Audio-
Signada pel centre de la Vila 
amb nous continguts adaptats 
per a persones amb discapacitat 
visual i auditiva. Presentació oberta 
a tothom
- 2/4 de 12 del matí
- Sala d’actes de la Rectoria Vella
  i després es farà un tram del      
  recorregut 
Informació i inscripcions a:
www.santceloni.cat/formularis

Story time  
The world’s worst witch    
- 12 del migdia
- Plaça de l’Església

Organitza: Kids & Us
       En cas de pluja Can Ramis

Cinema infantil en català  
Quines bestioles!
- 1/4 de 5 de la tarda
- Sales Ocine de l’Altrium
- Preu: 4,20 €

Animació infantil amb Viri Virom
- 5 de la tarda
- Plaça de la Vila
     En cas de pluja Teatre Ateneu

Tast de vins catalans 
- 6 de la tarda
- Sala Bernat Martorell de           
  Can Ramis 
- Preu: 1€. Venda anticipada a  

Vetes i Fils i Bodegues Costa.    
Aforament limitat

Organitza: Junts per Catalunya i  
Bodegues Costa

Inauguració de l’exposició La 
vida és un Re. Pintura i ceràmica 
d’Imma Subirà Sánchez amb 
escrits de Sara González. I pre-
sentació de la revista que porta el 
mateix nom
- 2/4 de 7 del vespre
- Rectoria Vella

Festa Remember amb Dj Santi, 
creador de l’anual Remember  
Menfis a Vilalba 
- A 2/4 de 12 de la nit
- Teatre Ateneu, Sala Gran 

diumenge
11 novembre
Fira d’Artesans de Sant Martí 
Demostracions d’oficis
- Oberta dissabte i diumenge de  
  les 10 del matí fins a 2/4 de 9 del  
  vespre
- Plaça de la Vila 
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XIXa. Edició Montnegre  BTT 
- 2/4 de 9 del matí
- Sortida del Centre Municipal      
  d’Esports Sot de les Granotes
Informació i inscripcions a:
www.ccsantceloni.com

Organitza: Club Ciclista Sant Celoni

Passejada de Fuirosos a          
Sant Martí de Montnegre 
Desplaçament en vehicles fins a 
Sant Roc de Fuirosos. Recorregut  
9 km, desnivell 300 m, durada 4 h.
- 9 del matí
- Punt de trobada: estació de tren   
  de Sant Celoni
- Preu: Majors de 12 anys, 3 €; 
entre 6 i 12 anys, 2 €; menors de   
6 anys, gratuït 

Organitza: Diputació de Barcelona

XXXIV Concurs d’Allioli Vila de 
Sant Celoni 
L’organització facilita els ingredients, 
cal portar els estris. S’obsequiarà 
als participants amb 2 tiquets per 
l’esmorzar. Inscripcions el mateix 
dia. Podeu deixar l’allioli, per l’es-
morzar popular 
- De 2/4 de 10 a 11 del matí
- Plaça de la Vila

Esmorzar popular amb botifarra, 
bolets, pa i vi
- de 2/4 de 10 del matí fins les 11
- Plaça de la Vila 
- Preu: 3 €

Petita cercavila de La Lira - Big 
Band del Centre Municipal d’Ex-
pressió cap a l’ofici de Missa
- 2/4 d’11 del matí
- Plaça de la Vila

Missa solemne de Sant Martí 
- 11 del matí
- Església parroquial

Cercavila de Gegants amb la 
Colla de geganters de Sant Celoni i 
els gegants de les escoles 
- 2/4 de 12 del migdia
- Plaça Mercè Rodoreda

Recorregut: c. Doctor Trueta, ctra. Vella, 
c. Sant Pere, pl. Església , c. Major i pl. 
de la vila

Sardanes amb La Lira - Big Band 
del Centre Municipal d’Expressió
- 2/4 d’1 del migdia
- Plaça de la Vila

Música amb La Lira - Big Band   
del Centre Municipal d’Expressió
- 1/4 de 2 del migdia
- Plaça de la Vila

Túnel del Terror, Subjecte núm 13.
Activitat oberta a tothom que tingui 
ganes de passar una estona terro-
rífica!
- De 6 a 9 del vespre
- Col·legi La Salle
- Preu: 2 €

Organitza: AEiG Erol

Concert i Ball de Festa Major 
amb La Lira - Big Band del Centre 
Municipal d’Expressió   
- 6 de la tarda
- Teatre Ateneu, Sala Gran
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dilluns
12 novembre
Inflables per a nens i nenes de     
0 a 12 anys 
- D’11 del matí a 2 del migdia  
- Plaça de la Vila
       En cas de pluja o vent se suspèn

Concert i Ball de Festa Major 
amb l’orquestra Venus  
- 6 de la tarda
- Teatre Ateneu – Sala Gran
- Preu: 5 € socis de l’Esplai,             
  6 € no socis; amb l’entrada es   
  farà un sorteig

Presentació del llibre,  
Abans ningú deia t’estimo 
a càrrec dels fills dels presos 
polítics  
- 2/4 de 8 del vespre
- Sala Bernat Martorell
Organitza: JovesxCat

dijous
15 novembre
Jornada tècnica, Noves perspec-
tives per a l’adaptació al delta del 
la Tordera.
- De 10 a les 2 de la tarda
- Sala d’actes de la Rectoria Vella
- Gratuït
Informació i inscripcions a:
a.broekman@creaf.uab.cat
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
+34 93 581 35 84

Organitza: CREAF

Club de lectura de viatges  
Carretera i Manta, En mil i una 
nits de Tahir Shah 
- 7 de la tarda
- Biblioteca l’Escorxador
Cal inscripció prèvia

divendres
16 novembre
Marilú’s stories: Moon stories
- 6 de la tarda
- Biblioteca l’Escorxador
Cal inscripció prèvia

Xerrada Grafologia i salut a càrrec 
de Cristina Spósito
- 7 de la tarda
- Biblioteca l’Escorxador

VI JORNADES DE LA MEMÒRIA 
HISTÒRICA DE SANT CELONI 
Com ens van explicar la guerra 
a casa? 

Presentació del DVD Sant Celo-
ni 1931-1945. República, guerra 
i postguerra. Primera part, que 
aplega els documentals que Xavier 
Alfaras ha realitzat fins ara sobre 
aquesta època i que s’han mostrat 
en les Jornades de la Memòria 
Històrica dels anys anteriors. 
Projecció d’un dels documen-
tals: Ton Barnola. Jo vaig ser de la 
lleva del Biberó.
Taula rodona: Com ens van ex-
plicar la guerra a casa? Amb la 
participació de familiars de perso-
nes entrevistades per elaborar els 
documentals.
Record als que han participat en 
els documentals i ja no són entre 
nosaltres.
- 7 del vespre
- Sala Bernat Martorell de Can     
  Ramis

Cinema VO Kedi de Ceyda Torun 
- 2/4 de 9 del vespre
- Sales Ocine de l’Altrium
- Preu: 4,5 €
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dissabte
17 novembre

LA TARDOR 
A OLZINELLES 

Paradetes artesanals de la terra
- 10 del matí

Reportatge fotogràfic a dins de 
l’església, amb xerrada divulgativa 
sobre curiositats del món del bolet
- 11 del matí

Sortida pel bosc per donar a 
conèixer els bolets de l’entorn amb 
Àlex Alonso
-  2/4 de 12 migdia
- Sortida plaça d’Olzinelles,
-  Aportació: 3 €

Dinar. Arròs amb bolets, pa, vi i 
postres
- 2 del migdia
- Aportació: 10 € 
Venda anticipada de tiquets a: Llibreria 
Alguer 7  i Can Bilbeny de Sant Celoni) i a 
Queviures Ca La Teresa i al Casal del Poble 
de Vallgorguina

Passejada familiar Connexió amb 
el bosc de tardor
- 2/4 de 5 de la tarda
- Aportació: 3 € 
Informació i reserves:
albamiralpeix@gmail.com  
Alba 622530705

Ioga al Bosc
- 6 de la tarda
- Aportació: 3 €

Massatge Tailandès
- 6 de la tarda
- Aportació: 3 €

Organitza: Associació Cultural de la Vall 
d‘Olzinelles  

Excursió amb el CESC 100 Cims: 
Puig de l’Estella, Caminada circular 
d’uns 10 km.
- 2/4 de 8 del matí
- Sortida plaça 1 d’octubre
Informació i Inscripcions al CESC

Organitza: CESC

BiblioLab per a adults Perrault, 
no m’expliquis contes! a càrrec de 
Ments Creatives 
- 2/4 d’11 de matí
- Biblioteca l’Escorxador
Cal inscripció prèvia

Cinema infantil en català  
Els increïbles 2  
- 1/4 de 5 de la tarda
- Sales Ocine de l’Altrium
- Preu: 4,20 €

Cinema VO familiar Sing!  
- 2/4 de 5 de la tarda
- Sales Ocine de l’Altrium
- Preu: 4,50 €

diumenge
18 novembre
Presentació i exposició de    
Motos històriques
- De 9 del matí a la 1 del migdia
- Plaça de la Vila

Organitza: Carai com peta, entre el      
Montseny i el Montnegre

Capvuitada als Esports amb 
inflables i activitats infantils per a la 
mainada
- De 10 del matí a 1 del migdia
- Pàrquing del Pavelló 11 de          
  setembre

Organitza: Associació de Veïns Residencial  
Esports

      En cas de pluja dins el pavelló
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Ball a l’Esplai amb el duo Dava
- 2/4 de 6 de la tarda
- L’Esplai 
- Preu: 4 € socis i 5 € no socis

Organitza: Associació de Gent Gran,     
L’Esplai

Lliurament del 9è Guardó         
Indaleci a la implicació social
Aquest guardó té l’objectiu de      
reconèixer la feina, molts cops 
anònima, del voluntariat social 
- 6 de la tarda
- Teatre Ateneu – Sala Gran
- Preu: 7 € 
Amb les actuacions de: 
Gustavo Them (guitarra clàssica); 
Anaïs Barbarà (cantant); Estudi 
de Dansa Margarita Ponce; José 
Carlos Arjona (guitarra clàssica) 
i Raül Heredia (violoncel); Petits 
cantors del Cor de Maria i Cor 
Infantil del Centre Municipal d’Ex-
pressió (direcció: Guifre Canadell); 
Mollet Jazz Band de l’Escola Mu-
nicipal de Música (direcció: J. M. 
Aparicio), Escola de música Grau i 
Sara Bernabeu (acròbata); L’Esplai 
de Sant Celoni (direcció: Francesc 
Puigdefábregas); Els Atrevits (di-
recció: Joaquim Mayugo); i Marga-
rita Ponce (castanyoles) (direcció: 
Margarita Ponce).

Venda d’entrades anticipades:       
- 12, 13 i 14 de novembre de 5 a  
7 del vespre a l’Associació Neu-
rològica 
- 1 hora abans de l’espectacle: a 
les taquilles del Teatre Ateneu

Organitza: Associació Neurològica Baix 
Montseny

FESTIVITAT DE SANT MARTÍ 
a l’Església de Sant Martí de 
Montnegre

Missa amb motiu de la Festivitat 
de Sant Martí amb la participació 
de la Coral Briançó
- 11 del matí

Concert Músiques del món, amb 
el grup Zing. Un viatge per Euro-
pa, des de la Mediterrània fins a 
Rússia, a càrrec de Núria Alfaras 
(piano i acordió), Anna Calvo (violí), 
i Sandra March (guitarra, flauta i 
cant)
- 12 del migdia

Vermut de l’estiuet de Sant Martí 
amb la col·laboració dels parro-
quians de Sant Martí de Montne-
gre
- 1 del migdia

Visita guiada de l’exposició La 
vida és un Re. Pintura i ceràmica 
d’Imma Subirà Sánchez amb 
escrits de Sara González 
- 6 de la tarda
- Rectoria Vella
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EXPOSICIONS

Rectoria Vella

La vida és un Re.  
Pintura i ceràmica d’Imma Subirà Sánchez amb 
escrits de Sara González

Del 10 de novembre al 20 de gener de 2019

Inauguració: Dissabte 10 de novembre a 2/4 de 7 de la tarda

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.

Dies de Nadal i Cap d’Any, tancat.

Can Ramis

Centenari de l’orquestra La Lira de Sant Celoni 
(1918-1968)

Del 9 de novembre al 9 de desembre

Inauguració: Divendres 9 de novembre a les 8 del vespre

Horari: de dilluns 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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INICI DELS ASSAJOS DEL BALL DE GITANES

L’assaig de la Colla del Ferro comença dijous 15 de novembre, 
a les 10 del vespre al Teatre Ateneu.  Els de 1r, 2n i 3r any a les   
9 del vespre.

La Colla del Filferro comença diumenge 18 de novembre. Els 
Grans a les 5 de la tarda i els Petits a les 6 de la tarda, a la pista 
Jaume Pons del Camp Municipal d’Esports.

Recordeu, diumenge 3 de març, Carnaval!

Podeu seguir-nos a: www.gitanessantceloni.cat

      gitanessantceloni

      @gitanesstceloni

c/e: gitanes@gitanessantceloni.cat 

4t Concurs de dansa 
del Baix Montseny
Dissabte 9 de març de 2019 

Organitzat per l’Associació de ball TALP 
i pel ballarí i mestre Josep Mª López.

Inscripcions obertes a: www.concursdansamontseny.com

FIRA 
D’ATRACCIONS
A LA FORESTAL

De divendres 
9 de novembre 
a la tarda 
a dilluns 
12 de novembre 
al vespre

Pl. de 
l’estació

Pl. de
la Vila

Pl. de
l’església

ESPAI FIRA

OFICINA
D’ATENCIÓ
CIUTADANAOFICINA DE

 TURISME

Ferrocarril

MERCAT
MUNICIPALPl. 1 d’O

ctubre
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CENTENARI DE L’ORQUESTRA LA LIRA

Aquest any celebrem el centenari de La Lira, l’orquestra celonina 
que tanta importància va tenir per al poble durant els 50 anys que 
va durar (1918-1968). 

Per commemorar-ho es farà una conferència de Rafael Jimé-
nez i una exposició a Can Ramis el divendres 9 de novem-
bre. El plat fort musical s’ha preparat des del Centre Municipal 
d’Expressió: la Big Band, dirigida per Josep M. Aparicio, retrà un 
homenatge a La Lira fent els actes que una orquestra de l’èpo-
ca feia un diumenge de festa major... i amb músiques d’aquell 
temps. 

La Big Band esdevindrà La Lira per un dia: el diumenge 11 
de novembre acompanyarà les autoritats a l’ofici, tocarà a la 
missa, a la cercavila amb gegants, farà sardanes i concert vermut 
abans de dinar... i a la tarda gaudirem del concert i ball amb La 
Lira-Big Band al Teatre Ateneu. 



www.santceloni.cat/festesdesantmarti
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