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dissabte
9 de novembre
Les Martinades 
La Festa Major alternativa  
de Sant Celoni 
- Consultar pàgines 8 i 9
Organitza: Comissió de Festes de 
Les Martinades

FIRA D’ARTESANIA 
DE SANT MARTÍ

Demostracions d’oficis 
Vidre bufat, picapedrer, forner, 
terrissaire...
- 10 del matí a 2/4 de 9 

del vespre
- plaça de la Vila

Tallers per la mainada
Fes un anell amb fil d’alumini, 
crea un penjoll amb la tècnica 
de la cera perduda, fes un 
penjoll amb vidre, pinta pedres 
a l’estil australià, construeix 
amb fang el joc de tres en 
ratlla
- 10 del matí a 2/4 de 9 

del vespre
- plaça de la Vila

Taller d’esgrafiat per a nens 
i nenes a partir de 7 anys 
- 10 i 12 del matí
- plaça de l’Església
Cal inscripció prèvia a santceloni.cat/
formularis

VII JORNADES DE LA 
MEMÒRIA HISTÒRICA 
DE SANT CELONI

Memorial. Acte en record 
dels celonins i celonines que 
van morir o patir als camps de 
concentració nazis. Interpre-
tació teatral i musical a càrrec 
de l’alumnat de l’Escola Muni-
cipal de Música i Teatre
- 11 del matí
- Cementiri Municipal
Organitzat pels alumnes de l’Institut Baix 
Montseny que enguany han participat  
al viatge a Mauthausen
       Es suspèn

Master class infantil de 
dansa contemporània    
- 12 h del matí
- plaça de la Vila
Org.: Escola de Dansa Núria Ventura

Cinema infantil en català    
Mascotes 2
- 1/4 de 5 de la tarda
- Sales Ocine de l’Altrium
- Preu: 4,20 €
Organitza: Consorci per a la Normalitza-
ció Lingüística i Ocine Sant Celoni

Animació infantil amb 
Jaume Barri
- 6 de la tarda
- plaça de la Vila
       Teatre Ateneu, Sala Petita

Túnel del Terror obert a 
tothom que tingui ganes de 
passar una estona terrorífica!
- de 6 a 9 del vespre
- Col·legi La Salle
- Preu: 2 €
Organitza: AEiG Erol

divendres
8 de novembre
Els Gegants visiten el 
geriàtric 
- 4 de la tarda
- Residència Sociosanitària 

Verge del Puig
Organitza: Colla de Geganters i  
Grallers de Sant Celoni
       Es suspèn

Contes per a menuts 
Pessigolles amb Mercè Rubí 
Per a infants de 0 a 3 anys 
- 1/4 de 6 i les 6 de la tarda
- Biblioteca l’Escorxador 
Cal inscripció prèvia

Presentació del llibre 
Sal roja amb Teresa Sagrera i 
Ramon Gasch
- 7 de la tarda
- Biblioteca l’Escorxador

Xerrada La revolució 4.0. 
Impacte en el món del treball 
- 7 de la tarda  
- Sala Bernat Martorell de Can  
  Ramis

Inauguració de l’exposició  
Passat, present i futur de la 
Formació Professional al Baix 
Montseny
- 8 del vespre   
- Can Ramis

Concert amb Feliu Ventura
- 8 del vespre
- Teatre Ateneu, Sala Petita
- Preu: 10 €. Carnet de la 

Biblioteca, majors de 65, 
menors de 14 i Carnet 
Jove: 8 € 

Venda d’entrades anticipades al Centre 
Municipal d’Expressió i asantceloni.cat/
teatreateneu. A les taquilles del Bar del 
Teatre, 1 hora abans de l’espectacle

Cinema VO Zimna wojna 
(Cold War)
- 2/4 de 9 del vespre
- Sales Ocine de l’Altrium
- Preu: 4,50 €
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Presentació del llibre Els 
arbres silvestres de Catalunya 
de Josep M. Panareda a 
càrrec de l’autor
- 6 de la tarda
- Sala Bernat Martorell 

de Can Ramis 

Inauguració de l’exposició 
Ho sap tothom i és profecia, 
homenatge a J. V. Foix.
Exposició col·lectiva d’artistes 
del Baix Montseny i convidats
- 7 de la tarda
- Rectoria Vella

Teatre amb la comèdia 
Orgasmes 
- 8 del vespre
- Teatre Ateneu, Sala Gran 
- Preu: 16 €. Entrada antici-

pada: 14 €. Venda d’entra-
des al Bar del Teatre Ateneu

Organitza: Bar del Teatre Ateneu

diumenge
10 novembre
XX Montnegre BTT 
- 2/4 de 9 del matí
- sortida: Centre Municipal 

Esports Sot de les Granotes
Inscripcions a: www.ccsantceloni.com
Organitza: Club Ciclista Sant Celoni

Campionat interescolar 
de Judo
- 9 del matí
- Pavelló 11 de Setembre
Organitza: Club Judo Baix Montseny

XXXV Concurs d’Allioli 
Vila de Sant Celoni  
L’organització facilita els in-
gredients, cal portar els estris. 
S’obsequiarà als participants 
amb 2 tiquets per l’esmorzar. 
Inscripcions el mateix dia i 
la durada del concurs serà 
fins a les 11 del matí. Podeu 
deixar l’allioli per l’esmorzar 
popular 
- 2/4 de 10 del matí
- plaça de la Vila

Esmorzar popular amb 
botifarra, bolets, pa i vi
- 2/4 de 10 a 11 del matí
- plaça de la Vila 
- Preu: 3 €
      S’ajorna

FIRA D’ARTESANIA 
DE SANT MARTÍ
Demostracions d’oficis 
vidre bufat, picapedrer, forner, 
terrissaire...
- de 10 del matí a 2/4 de 9 

del vespre
- plaça de la Vila
Tallers per a la mainada
Fes un anell amb fil d’alumini, 
crea un penjoll amb la tècnica 
de la cera perduda, fes un 
penjoll amb vidre, pinta pe-
dres a l’estil australià, cons-
trueix amb fang el joc de tres 
en ratlla
- de 10 del matí a 2/4 de 9 

del vespre
- plaça de la Vila

Sortida botànica i de  
paisatge a l’entorn de la  
Tordera, el Pont Trencat i 
l’aiguabarreig amb la riera  
de Vallgorguina a càrrec de 
Josep Maria Panareda.  
Recorregut curt i fàcil. 

- 10  del matí
- sortida: davant del Centre 

Municipal d’Esports Sot de 
les Granotes

       Es suspèn

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

       Es suspèn

Concert Vermut de música 
tradicional a càrrec de 
Tempus Fugit
- 1/4 de 2 del migdia
- plaça de la Vila

Concert i Ball de Festa 
Major amb l’Orquestra 
Selvatana  
- 6 de la tarda
- Teatre Ateneu, Sala Gran
- Preu: 6 € socis de l’Esplai, 

7 € no socis de l’Esplai

dilluns

11 novembre
Inflables per a nens i nenes 
de 0 a 12 anys 
- d’11 a 2 del migdia  

- plaça de la Vila
       En cas de pluja o vent es suspèn

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

Espectacle Visca la Sarsuela
amb Els Atrevits
- 6 de la tarda
- Teatre Ateneu, Sala Gran
- Preu: 6 €. Venda d’entrades 

anticipades a l’Esplai de la 
Gent Gran, els dies 6 i 7 de 
novembre, de 17 a 19 h. 
A les taquilles del Bar del 
Teatre, 1 hora abans de 
l’espectacle

Organitza: Esplai de la Gent Gran

AGENDA
dimarts

12 novembre
Música per a menuts 
de 3 a 12 mesos
- 4 de la tarda
- CME - Escola de Música
Cal inscripció prèvia a  
www.santceloni.cat/musicamenuts

dimecres

13 novembre
Música per a menuts 
de 3 a 12 mesos
- 4 de la tarda
- CME - Escola de Música
Cal inscripció prèvia a  
www.santceloni.cat/musicamenuts
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divendres

15 novembre
Hora del conte Contes 
d’arbres i de tardor amb Caro 
Von Arend
- 6 de la tarda
- Biblioteca l’Escorxador 
Cal inscripció prèvia

VII JORNADES DE LA 
MEMÒRIA HISTÒRICA DE 
SANT CELONI
El final del la Guerra Civil, 
ara fa 80 anys

Conferència: El final de la 
Guerra Civil a Sant Celoni i la 
primera postguerra a càrrec 
de Josep M. Abril, historiador

Projecció del documental: 
El final de la Guerra Civil a 
Sant Celoni, realitzat per 
Xavier Alfaras amb les apor-
tacions de diferents persones 
que van viure el finals de la 
guerra al poble

- 7 del vespre
- Sala Bernat Martorell de 

Can Ramis

Swing, taller d’iniciació i jam 
- 7 de la tarda Taller i a les 8 

del vespre Jam
- Esplai de la Gent Gran
Organitza: Swingangsters

Cinema VO The Post  
(Els arxius del Pentàgon) amb 
sopar col·loqui en anglès
 - 2/4 de 9 del vespre
- Sales Ocine de l’Altrium
- Preu: 4,50 €
Cal inscripció prèvia a  
www.santceloni.cat/formularis

dissabte
16 novembre
Festa solidària, recollida de 
fons per a la investigació de 
les malalties de neurofibroma-
tosis
- 2/4 de 10 del matí a 2 del 

migdia
- plaça de la Vila
- Preu: 4,20 €
       A l’Escola Josep Pallerola i Roca

Cinema infantil en català 
Angry Birds 2: La pel·lícula
- 1/4 de 5 de la tarda
- Sales Ocine de l’Altrium
- Preu: 4,20 €
Org.: Consorci per a la Normalització 
Lingüística i Ocine Sant Celoni

Desfilada de moda tardor
- 5 de la tarda
- plaça de l’Església
Org.: Infinity by Ade, Chic2U,  
Xics i Mima’t

Presentació del llibre Tornar 
al bosc de Josep Cot i antoni 
Gimeno a càrrec dels autors. 
Presentat per Martí Boada
- 7 de la tarda
- Rectoria Vella

Dansa Km0: Grup de Fla-
menc, de l’Escola de Dansa 
Núria Ventura
- 8 del vespre
- Teatre Ateneu, Sala Petita
- Preu: 6 €. 
Venda d’entrades anticipades 
a l’Escola de Dansa Núria 
Ventura de dilluns a divendres, 
de 17 a 20 h. A les taquilles 
del Bar del Teatre, 1 hora 
abans de l’espectacle.
Org.: Escola de Dansa Núria Ventura

diumenge

17 novembre

FESTIVITAT DE SANT 
MARTÍ a l’Església de 
Sant Martí de Montnegre
Missa amb la participació de 
la Coral Briançó
- 11 del matí

Concert Viu el parc a Sant 
Martí de Montnegre. El Gorg 
Negre. Recital de cançons 
populars i contemporànies a 
càrrec de Mioara Vilcu (veu) i 
Maria Calvo (piano). Cançons 
de compositors catalans del 
segle XX i cançons populars 
romaneses
- 12 del migdia

Vermut de l’estiuet de Sant 
Martí amb la col·laboració 
dels parroquians de Sant 
Martí de Montnegre
- 1 del migdia
- pati de l’Església

Presentació i exposició de 
Motos Històriques
- 9 del matí a 1 del migdia
- plaça de la Vila
- Preu: 5 € esmorzar i obsequi
Cal inscripció prèvia fins una setmana 
abans de l’exposició a caraicompeta@
gmail.com

Org.: Carai com peta, entre el  
Montseny i el Montnegre

Capvuitada als Esports 
amb inflables i activitats 
infantils
- 10 del matí a 1 del migdia
- pàrquing del Pavelló 11 

de Setembre
Org.: Ass. de Veïns Residencial Esports
       En cas de pluja dins el pavelló

Ball a l’Esplai amb Sílvia
- 2/4 de 6 de la tarda
- Esplai de la Gent Gran 
- Preu: 4 € socis i 5 € no socis
Organitza: Associació de Gent Gran, 
L’Esplai

Lliurament del 10è 
Guardó Indaleci a la 
Implicació Social
Aquest guardó té l’objectiu de 
reconèixer la feina, molts cops 
anònima, del voluntariat 
social. 
Amb actuacions de teatre, 
música i dansa. 
- 6 de la tarda
- Teatre Ateneu, Sala Gran
- Preu: 8 €. Venda d’entrades 

anticipades: 12,13 i 14 de 
novembre de 5 a 7 de la tar-
da a l’Assoc. Neurològica i 1 
hora abans de l’espectacle a 
les taquilles del Teatre

Org.: Associació Neurològica Baix 
Montseny
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INICI DELS ASSAJOS DEL BALL DE GITANES

La Colla del Filferro comença 17 de novembre amb una        
reunió informativa per cada grup

Lloc: Sala Bernat Martorell de can Ramis

Horari reunions:
FILFERRO GRAN (2n,3r, 4t ESO):  16.30 h
FILFERRO MITJÀ (5è, 6è primària i 1er ESO): 17.30 h
FILFERRO PETIT (2n, 3r, 4t primària):  18.30 h 

Recordeu, dissabte 22 i 
diumenge 23 de febrer, Carnaval!

Podeu seguir-nos a: 

      gitanessantceloni 

      @gitanesstceloni

c/e: gitanes@gitanessantceloni.cat  

www.gitanessantceloni.cat

FIRA 
D’ATRACCIONS
A LA FORESTAL

De divendres 
8 de novembre 
a la tarda 
a dilluns 
11 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

EXPOSICIONS

Rectoria Vella

Ho sap tothom i és profecia  
Homenatge a J. V. Foix, a partir del recull “Onze Nadals 
i un Cap d’Any”. Exposició col·lectiva d’artistes del Baix 
Montseny i convidats: Glòria Auleda, Josep Clopés, Nar-
cís Comadira, Rob Dubois, Judit Gil, Marduix, Martí Pey, 
Xavi Plana, Stefano Puddu i Núria Rossell

Del 9 de novembre al 19 de gener de 2020

Inauguració: Dissabte 9 de novembre a les 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

Passat, present i futur de la 
Formació Professional al Baix Montseny. 
50 anys de l’FP a Sant Celoni

Del 8 de novembre al 8 de desembre

Inauguració: Divendres 8 de novembre a les 8 del vespre

Horari: 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 

Una part de l’exposició es podrà veure posteriorment a Sax Sala, 
Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny, del 2 de gener    
al 14 de febrer de 2020
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