
divendres
4 novembre
3r Festival de cant i dansa
amb la coral Veus amigues i 
l’esbart dansaire de l’Esplai 
- 5 de la tarda
- Teatre Ateneu - Sala Petita
Organitza: Associació de la Gent Gran 
de l’Esplai de Sant Celoni

Presentació del llibre 
Montseny Màgic, del Grup 
d’Escriptors del Montseny 
- 8 del vespre
- Sala Bernat Martorell 

de Can Ramis
Organitza: Llibreria Alguerset

dissabte
5 de novembre
Campionat de tir amb arc
VIII Lance Medieval Trencat 
de tir amb arc
- 2/4 d’11 del matí
- Pont Trencat
Organitza: Arc Sant Celoni

Acte d'agermanament amb 
intervenció de l’alcalde de Sant 
Celoni i el de Bornos. Actuacions 
de la Colla del Ball de Gitanes de 
Sant Celoni i la comparsa Los 
Fulanitos de Bornos.
- 6 de la tarda
- Teatre  Ateneu - Sala Gran

Cercavila de comparses de
carnaval, amb la comparsa Los 
Fulanitos de Bornos i la Colla 
Gegantera. Acte obert a tothom, 
qui en tingui ganes, amb disfressa 
o sense, s’hi pot afegir.
-  8 del vespre
- Sortida de l’Ateneu, c. Germà 

emilià, c. Major i plaça de la vila

Botifarrada popular
Pa, botifarra, aigua i vi.
- 9 del vespre
- Plaça de la vila
- Preu: 4 € 
Organitza: Associació de Bornichos 
de Catalunya
Col·labora Colla Gegantera de Sant 
Celoni i la Colla del Ferro del Ball de 
Gitanes

1a edició FELABRATION 
SANT CELONI 2016 
Homenatge a Fela Kuti
Amb Alma Afrobeat Ensemble, 

Mau Boada, Karol Green, 
Maalem Aziz Arradi, Mû Mbana, 
Kwame Adzraku, Electroputas, 
DJ Panko i DR Batonga

- 9 del vespre
- Teatre Ateneu - Sala Petita
- Preu: 8 €, venda anticipada i 

10 € a les taquilles del Teatre
+ informació 
ww.santceloni.cat/teatreateneu
Organitza: Associació ASCA, La Jaima 
Art, Afrobeat Project i Slow Walk Music

FIRA D’ATRACCIONS
A LA FORESTAL
De divendres 11 de novembre a la tarda
a dilluns 14 de novembre al vesprewww.santceloni.cat/festesdesantmarti

diumenge
6 novembre 
III Trobada micològica 
de Can Coll
Esmorzar popular, seguidament 
excursió per trobar bolets, i 
finalment paella d’arròs 
- 10 del matí
- Urbanització Can Coll
- Preu: 9 €, 

menors de 12 anys, 5€
Organitza: Associació de Veïns 
de Can Coll

Espectacle musical 
A cau d’orella de la companyia 
Comsona? 
Per a infants de 0 a 6 anys 
i les seves famílies 
- 12 del migdia 
- Teatre Ateneu - Sala Petita
- Preu: 5 €. Menors de 10 anys: 

3 €. Menors de 2 anys gratuït 
+ informació 
www.santceloni.cat/teatreateneu 

Dinar de convivència
Acte obert al públic, Amb la 
actuació de la comparsa Los 
Fulanitos de Bornos.
- 1 de la tarda
- Pista coberta- Camp municipal 

d’esports
- Preu: 22 €, per fer les reserves, 

poden trucar o acudir al Bar La 
Volta, 93 867 49 91.

Organitza: Associació de Bornichos 
de Catalunya

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, L’Esplai

Lliurament del 7è 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: 6 €
Entrades anticipades, dies 2, 3 i 4 
de novembre de 5 a 7 del vespre, 
a l’Associació Neurològica (c. 
Veneçuela, 7 bis, de Sant Celoni). 
I 1 hora abans de l’espectacle a 
les taquilles del Teatre.
Organitza: Associació Neurològica 
Baix Montseny

dimecres
9 novembre 
Taletime, hora del conte en 
anglès, a càrrec de Josh 
Valcárcel, de BSchool.
Adreçat a infants a partir de P4. 
Les inscripcions s’obren 
dimecres 2 de novembre. 
- 6 de la tarda
- Biblioteca l’Escorxador 

dijous
10 novembre
Presentació del 14è número de 
la col·lecció Anatomia del 
Còmic Celoní, coordinació 
editorial i maquetació a càrrec de 
Xavi Plana. Es presenta el número 
d’Ignasi Deulofeu, “Ignot” 
- 7 de la tarda
- Biblioteca l’Escorxador

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

Verge del Puig
Organitza: Colla de Geganters i 
Grallers de Sant Celoni
 
Contes per a menuts 
Contes a dins la capsa 
a càrrec d’Olga Cercós.
Adreçada a infants nascuts entre 
2013 i 2015. Les inscripcions 
s’obren dimecres 2 de novembre.
- Dues sessions, a 2/4 de 6 i 

1/4 de 7 de la tarda
- Biblioteca l’Escorxador 

IV Jornades de la Memòria 
Històrica de Sant Celoni: 
La Guerra Civil a Catalunya i 
a Sant Celoni (1936-1939)
La Guerra Civil a Catalunya, a 
càrrec de Pelai Pagès, doctor en 
Història i professor d’Història 
Contemporània a la UB
- 7 de la tarda
- Sala Bernat Martorell 

Missa solemne de Sant Martí 
- 8 del vespre
- Església parroquial

Concert amb 
Hotel Cochambre
Entrada gratuïta, 
aforament limitat
- 11 de la nit
- Teatre Ateneu, Sala Gran

dissabte
12 novembre
Fira Artesana de Sant Martí
Demostracions d’oficis: 
terrissaire, teixidora, 
culleraire, vitraller...
Tallers per a la mainada
- De 10 del matí a 2/4 de 9 

del vespre
- Plaça de la Vila

Visita teatralitzada 
per Sant Celoni
En Fonsu (una enciclopèdia amb 
potes) i la Remei (una xerrameca 
incansable) han arribat a Sant 
Celoni buscant els seus avantpas-
sats. Volen saber tot el que 
s'amaga darrera la història dels 
carrers de Sant Celoni. Amb molt 
d'humor ens faran conèixer la 
Maria del Puig i altres personalitats 
celonines. Una visita guiada 
teatralitzada per riure, conèixer, 
pensar i somiar. T'atreveixes?
Activitat familiar. Places limitades. 
Es requereix inscripció prèvia a 
l’oficina de turisme o a 
www.santceloni.cat/formularis
- 2/4 d’11 del matí
- Oficina de Turisme
En cas de pluja es suspèn

Activitats lúdiques per a 
infants. Vine a jugar amb els 
inflables, la pista americana, el 
circuit de karts a pedals, el camp 
de futbol i el tren infantil. 
Per a nens i nenes d’1 a 10 anys.
- D’11 del matí a les 2 de la tarda
- ARES Espai Lúdic, Altrium
- Activitat gratuïta
Organitza: ARES Espai Lúdic
   
Ballada-Taller de 
Danses del Món      
- 2/4 de 12 del migdia
- Plaça de la Vila
En cas de pluja es suspèn
Organitza: Passaltpas

Cercavila de Gegants i 
capgrossos de Sant Celoni 
Amb la participació de les 
escoles locals. Si teniu
capgrossos, porteu-los i 
participeu a la cercavila
Recorregut: pl. de la Vila, 
c. Major, c. del Germà Emilià, 
ctra. Vella, c. Anselm Clavé i 
Plaça de la Vila
- 5 de la tarda
- Plaça de la Vila

Inauguració de l’exposició 
Naturaleses. Pintura i gravat 
de Josep Clopés
- 7 de la tarda
- Rectoria Vella

Tast de vins
- 2/4 de 8 del vespre
- Bar del Teatre Ateneu
- Preu: 1 €
Cal inscripció prèvia a Vetes i Fils 
o a Bodegues Costa
Organitza: PDECat Sant Celoni
Col·labora: Bodegues Costa

Concert amb els 
DJ’s LeeBeats 
i Kevin Granados
Entrada gratuïta, 
aforament limitat
- 11 de la nit
- Teatre Ateneu - Sala Gran

diumenge
13 novembre

III JORNADA MICOLÒGICA 
D’OLZINELLES AL VEÏNAT 
DE CAL PARAIRE
 
Des de Collsacreu, travessar la 
urbanització i una bona pista 
senyalitzada mena sense 
problemes al Veïnat 
de Cal Paraire.

Obertura de la jornada amb 
esmorzar popular, botifarra 
farcida de bolets, amb torrada de 
pagès a la brasa. Hi haurà, servei 
de barra
- 8 del matí

Anem a buscar bolets? 
Sortida amb Jordi Martí (micòleg) 
i Àlex Alonso (fotogràf) a 
reconèixer el món dels bolets i 
el seu hàbitat.
A la tornada, classificació i 
explicació de les propietats 
dels bolets trobats 
- 9 del matí

Dinar d’arròs amb bolets
Arròs amb bolets, pa, vi, 
aigua i postre. 
- 2 del migdia
- Preu: 10 €
Venda de tiquets a: Alguer7 
(Sant Celoni), a l’Estanc de 
Vallgorguina i a Can Puig 
d’Arenys de Munt, fins el 
divendres 11 de novembre 
al migdia.

Els Joglars d’Olzinelles  
presenten Fades, Follets i Bolets
- 3 de la tarda 
Actuació de la companyia 
de marionetes Toni Zafra
- 4 de la tarda
Cremat de Rom i Cantada 
d’Havaneres amb el Cremat 
de Garbí
- 5 de la tarda
Cloenda de la III Jornada 
Micològica 
- 7 del vespre

Per a més informació visiteu 
Facebook: “Vall Olzinelles 
Festes”

Organitza: Associació cultural de la Vall 
d‘Olzinelles. Col·labora: Associació 
Gastronòmica Mas Paraire, Ajuntament 
de Sant Celoni i Diputació Barcelona

XVIIa Edició Montnegre BTT 
- 2/4 de 9 del matí
- Sortida del Centre Municipal 

d’Esports Sot de les Granotes
+ informació
www.ccsantceloni.com
Organitza: Club Ciclista Sant Celoni

XXXII Concurs d’Allioli Vila 
de Sant Celoni 
Cal portar els estris. Els 
ingredients els facilita l’organit-
zació. S’obsequiarà a tothom 
que hi participi amb 2 tiquets 
per l’esmorzar. Les inscripcions 
es faran el mateix dia i la durada 
del concurs serà fins a les 11 
del matí. 
- 2/4 de 10 del matí
- Plaça de la Vila

Botifarrada popular 
Pa o torrades amb tomàquet, 
botifarra, bolets, aigua i vi. 
Servit per la Colla de Geganters
-  2/4 de 10 del matí
- Plaça de la Vila 
- Preu: 3 €

Fira Artesana de Sant Martí
Demostracions d’oficis: 
terrissaire, teixidora, culleraire, 
vitraller... Tallers per a la mainada 
- De 10 del matí a 

2/4 de 9 del vespre 
- Plaça de la Vila

Visita teatralitzada 
per Sant Celoni
En Fonsu (una enciclopèdia amb 
potes) i la Remei (una xerrameca 
incansable) han arribat a Sant 
Celoni buscant els seus 
avantpassats. Volen saber tot el 
que s'amaga darrera la història 
dels carrers de Sant Celoni. 
Amb molt d'humor ens faran 
conèixer la Maria del Puig i altres 
personalitats Celonines. Una 
Visita Guiada Teatralitzada per 
riure, conèixer, pensar i somiar. 
T'atreveixes?”

Activitat familiar. Places limitades. 
Es requereix inscripció prèvia a 
l’oficina de turisme o a 
www.santceloni.cat/formularis
- 2/4 d’11 del matí
- Oficina de Turisme
En cas de pluja es suspèn

Gimcana de Carruatges 
de Cavalls
XVII Concurs d’Enganxalls. 
X Lliga Intercomarcal 
d’Enganxalls amateur
- 11 del matí
- Al final del c. Esteve Cardelús
Més informació al telèfon 
630 098 281 (Santi Collboni)
Organitza: Comissió de Sant Antoni Abat

Inauguració i visita guiada 
als elements recuperats de la 
capella romànica de Sant 
Celdoni (segle XI) i l’ampliació del 
recinte medieval de la Força.
- 12 del migdia
- Plaça del Bestiar

Espectacle d’animació infantil 
amb El Pot Petit
- 12 del migdia
- Teatre Ateneu - Sala Gran

Sardanes amb la cobla la 
Principal de Banyoles
- 12 del migdia
- Plaça de la Vila
En cas de pluja a l’Esplai

Concert i Ball 
de Festa Major 
amb el grup Què tal? 
Entrada gratuïta   
- 2/4 de 6 de la tarda
- Teatre Ateneu - Sala Gran

Passatge del Terror
- 6 de la tarda
- Col·legi La Salle
- Preu: 2 €
Organitza: AEiG Erol

 dilluns 
14 novembre
Inflables per a nens i nenes 
de 0 a 12 anys 
- De 2/4 d’11 del matí 

a 2/4 de 2 del migdia  
- Plaça de la Vila
En cas de pluja es suspèn

Espectacle musical 
Sí, a la música, a càrrec 
del Grup de teatre 
Els Atrevits de L’Esplai 
de la Gent Gran
- 2/4 de 6 de la tarda
- Teatre Ateneu - Sala Gran
- Preu: 6 €
Venda d’entrades: el dimecres 
dia 9, de 5 a 7 de la tarda a 
l’Esplai; i el dijous 10, de 5 a 7 
de la tarda  i el mateix dia 1 hora 
abans de començar, a l’Ateneu.
Organitza: L’Esplai de Sant Celoni

dimecres
16 novembre 
Taletime, hora del conte en 
anglès, a càrrec de Josh 
Valcárcel, de BSchool. 
Adreçat a infants a partir de P4. 
- 2/4 de 6 de la tarda
- Biblioteca de l’escola 

Montnegre de la Batllòria

dijous
17 novembre 

Club de lectura 
de la Biblioteca
Carretera & Manta, comentarem 
El paciente inglés, de Michael 
Ondaatje. 
Cal inscripció prèvia
- 7 de la tarda
- Biblioteca l’Escorxador

divendres
18 novembre
Hora del conte 
Contes que fan plorar de riure, 
a càrrec de Sandra Rossi. 
Adreçada a infants a partir de P4. 
Les inscripcions s’obren 
dimecres 9 de novembre.
- 6 de la tarda
- Biblioteca l’Escorxador

IV Jornades de la Memòria 
Històrica de Sant Celoni: La 
Guerra Civil a Catalunya i a 
Sant Celoni (1936-1939)
Conferència: La Guerra Civil 
a la reraguarda. Sant Celoni, 
1936-1939, a càrrec de Josep 
M. Abril, historiador
Projecció: Ton Barnola: Jo vaig 
ser de la lleva del biberó, un 
documental realitzat per Xavier 
Alfaras 
- 7 de la tarda
- Sala Bernat Martorell

Concert amb 
The Reapers, 
banda guanyadora 
del Sant Celoni Sona! 
Concurs 2016 que ens 
presentaran els temes 
que han estat enregistrant
com a premi del concurs
- 11 de la nit, obertura 

de portes a 2/4 d’11 h
- Teatre Ateneu - Sala Petita

dissabte
19 novembre
Laboratori de lectura 
L’armari de l’Olívia, a càrrec 
d’Alícia Moreno. Adreçada a 
infants de 4 a 9 anys acompan-
yats de la família. Les inscrip-
cions s’obren dimecres 9 de 
novembre.
- 11 de matí
- Biblioteca l’Escorxador

Teatre musical 
amb Mary Poppins a càrrec 
de Rebrot Teatre i l’Escola de 
Dansa Esther Cortés.
- 8 del vespre
- Teatre Ateneu - Sala Gran
- Preu: 12 € 
+ informació
www.rebrotteatre.cat 
Facebook / Twitter / Instagram
Organitza: Rebrot teatre

diumenge 
20 novembre
Presentació i exposició 
e Motos Històriques
- De 9 del matí a 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

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, 
L’Esplai

Teatre musical 
amb Mary Poppins a càrrec 
de Rebrot Teatre i l’Escola de 
Dansa Esther Cortés.
- 6 del vespre
- Teatre Ateneu - Sala Gran
- Preu: 12 € 

També es podrà veure: 
Dissabte, 26 de novembre, 
a les 8 del vespre
Diumenge, 27 de novembre, a les 
12 del migdia i a les 6 de la tarda

VIU EL PARC A SANT MARTÍ 
DE MONTNEGRE
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 “Primavera d’hivern”, 
amb obres contemporànies i del 
renaixement, a càrrec 
de la Coral Briançó
- 12 del migdia

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

EXPOSICIONS

Naturaleses. Pintura i gravat de Josep Clopés
Rectoria Vella, del 12 de novembre de 2016 
al 22 de gener de 2017
Inauguració: dissabte 12 de novembre a les 7 del vespre
Horaris: Dijous, divendres i dissabtes de 5 a u8 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. 

Retrobament.
Obres del pintor peruà Manuel Villacampa de la Cruz

Can Ramis, del 5 al 20 de novembre de 2016
Inauguració: dissabte 5 de novembre a les 7 del vespre
Horaris: de dilluns a divendres 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.

INICI DELS ASSAJOS 
DEL BALL DE GITANES
Colla del Ferro: dijous, 24 de novembre, 
a les 10 del vespre al pavelló 11 de setembre. 
Els que vinguin nous, els de segon i tercer any o 
vulgueu repassar punts ens trobem a les 9 del vespre 
en el mateix pavelló.

Colla del Filferro Petits: diumenge, 27 de novembre,
a les 6 de la tarda a la pista coberta del camp d’esports.

Colla del Filferro Grans: diumenge, 27 de novembre, 
a les 5 de la tarda a la pista coberta del camp d’esports.

Si vens per primera vegada recorda que cal tenir més de 7 
anys o estar fent el 2n curs de primària i portar parella

La ballada serà diumenge 26 de febrer

www.gitanessantceloni.cat

Als supermercats de Sant Celoni
Divendres 25 i dissabte 26 de novembre
De 10 a 21 h

Organitza: Càritas, Creu Roja i Ajuntament de Sant Celoni

Tu pots ajudar a famílies 
de Sant Celoni amb dificultats!

RECAPTE D’ALIMENTS
llet / oli /

llaunes de conserva 
(peix i carn) /

pasta

VINE A
CONÈIXER

EL BAR DEL
TEATRE 
ATENEU

Presentació del llibre 
A punt d’estrena
de Maria Carme Roca 
- 8 del vespre
- Bar de l’Ateneu
Organitza: Llibreria Alguerset

SANT CELONI
NOVEMBRE 2016

FESTES

SANT
MARTÍ

DE



divendres
4 novembre
3r Festival de cant i dansa
amb la coral Veus amigues i 
l’esbart dansaire de l’Esplai 
- 5 de la tarda
- Teatre Ateneu - Sala Petita
Organitza: Associació de la Gent Gran 
de l’Esplai de Sant Celoni

Presentació del llibre 
Montseny Màgic, del Grup 
d’Escriptors del Montseny 
- 8 del vespre
- Sala Bernat Martorell 

de Can Ramis
Organitza: Llibreria Alguerset

dissabte
5 de novembre
Campionat de tir amb arc
VIII Lance Medieval Trencat 
de tir amb arc
- 2/4 d’11 del matí
- Pont Trencat
Organitza: Arc Sant Celoni

Acte d'agermanament amb 
intervenció de l’alcalde de Sant 
Celoni i el de Bornos. Actuacions 
de la Colla del Ball de Gitanes de 
Sant Celoni i la comparsa Los 
Fulanitos de Bornos.
- 6 de la tarda
- Teatre  Ateneu - Sala Gran

Cercavila de comparses de
carnaval, amb la comparsa Los 
Fulanitos de Bornos i la Colla 
Gegantera. Acte obert a tothom, 
qui en tingui ganes, amb disfressa 
o sense, s’hi pot afegir.
-  8 del vespre
- Sortida de l’Ateneu, c. Germà 

emilià, c. Major i plaça de la vila

Botifarrada popular
Pa, botifarra, aigua i vi.
- 9 del vespre
- Plaça de la vila
- Preu: 4 € 
Organitza: Associació de Bornichos 
de Catalunya
Col·labora Colla Gegantera de Sant 
Celoni i la Colla del Ferro del Ball de 
Gitanes

1a edició FELABRATION 
SANT CELONI 2016 
Homenatge a Fela Kuti
Amb Alma Afrobeat Ensemble, 

Mau Boada, Karol Green, 
Maalem Aziz Arradi, Mû Mbana, 
Kwame Adzraku, Electroputas, 
DJ Panko i DR Batonga

- 9 del vespre
- Teatre Ateneu - Sala Petita
- Preu: 8 €, venda anticipada i 

10 € a les taquilles del Teatre
+ informació 
ww.santceloni.cat/teatreateneu
Organitza: Associació ASCA, La Jaima 
Art, Afrobeat Project i Slow Walk Music

diumenge
6 novembre 
III Trobada micològica 
de Can Coll
Esmorzar popular, seguidament 
excursió per trobar bolets, i 
finalment paella d’arròs 
- 10 del matí
- Urbanització Can Coll
- Preu: 9 €, 

menors de 12 anys, 5€
Organitza: Associació de Veïns 
de Can Coll

Espectacle musical 
A cau d’orella de la companyia 
Comsona? 
Per a infants de 0 a 6 anys 
i les seves famílies 
- 12 del migdia 
- Teatre Ateneu - Sala Petita
- Preu: 5 €. Menors de 10 anys: 

3 €. Menors de 2 anys gratuït 
+ informació 
www.santceloni.cat/teatreateneu 

Dinar de convivència
Acte obert al públic, Amb la 
actuació de la comparsa Los 
Fulanitos de Bornos.
- 1 de la tarda
- Pista coberta- Camp municipal 

d’esports
- Preu: 22 €, per fer les reserves, 

poden trucar o acudir al Bar La 
Volta, 93 867 49 91.

Organitza: Associació de Bornichos 
de Catalunya

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, L’Esplai

Lliurament del 7è 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: 6 €
Entrades anticipades, dies 2, 3 i 4 
de novembre de 5 a 7 del vespre, 
a l’Associació Neurològica (c. 
Veneçuela, 7 bis, de Sant Celoni). 
I 1 hora abans de l’espectacle a 
les taquilles del Teatre.
Organitza: Associació Neurològica 
Baix Montseny

dimecres
9 novembre 
Taletime, hora del conte en 
anglès, a càrrec de Josh 
Valcárcel, de BSchool.
Adreçat a infants a partir de P4. 
Les inscripcions s’obren 
dimecres 2 de novembre. 
- 6 de la tarda
- Biblioteca l’Escorxador 

dijous
10 novembre
Presentació del 14è número de 
la col·lecció Anatomia del 
Còmic Celoní, coordinació 
editorial i maquetació a càrrec de 
Xavi Plana. Es presenta el número 
d’Ignasi Deulofeu, “Ignot” 
- 7 de la tarda
- Biblioteca l’Escorxador

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

Verge del Puig
Organitza: Colla de Geganters i 
Grallers de Sant Celoni
 
Contes per a menuts 
Contes a dins la capsa 
a càrrec d’Olga Cercós.
Adreçada a infants nascuts entre 
2013 i 2015. Les inscripcions 
s’obren dimecres 2 de novembre.
- Dues sessions, a 2/4 de 6 i 

1/4 de 7 de la tarda
- Biblioteca l’Escorxador 

IV Jornades de la Memòria 
Històrica de Sant Celoni: 
La Guerra Civil a Catalunya i 
a Sant Celoni (1936-1939)
La Guerra Civil a Catalunya, a 
càrrec de Pelai Pagès, doctor en 
Història i professor d’Història 
Contemporània a la UB
- 7 de la tarda
- Sala Bernat Martorell 

Missa solemne de Sant Martí 
- 8 del vespre
- Església parroquial

Concert amb 
Hotel Cochambre
Entrada gratuïta, 
aforament limitat
- 11 de la nit
- Teatre Ateneu, Sala Gran

dissabte
12 novembre
Fira Artesana de Sant Martí
Demostracions d’oficis: 
terrissaire, teixidora, 
culleraire, vitraller...
Tallers per a la mainada
- De 10 del matí a 2/4 de 9 

del vespre
- Plaça de la Vila

Visita teatralitzada 
per Sant Celoni
En Fonsu (una enciclopèdia amb 
potes) i la Remei (una xerrameca 
incansable) han arribat a Sant 
Celoni buscant els seus avantpas-
sats. Volen saber tot el que 
s'amaga darrera la història dels 
carrers de Sant Celoni. Amb molt 
d'humor ens faran conèixer la 
Maria del Puig i altres personalitats 
celonines. Una visita guiada 
teatralitzada per riure, conèixer, 
pensar i somiar. T'atreveixes?
Activitat familiar. Places limitades. 
Es requereix inscripció prèvia a 
l’oficina de turisme o a 
www.santceloni.cat/formularis
- 2/4 d’11 del matí
- Oficina de Turisme
En cas de pluja es suspèn

Activitats lúdiques per a 
infants. Vine a jugar amb els 
inflables, la pista americana, el 
circuit de karts a pedals, el camp 
de futbol i el tren infantil. 
Per a nens i nenes d’1 a 10 anys.
- D’11 del matí a les 2 de la tarda
- ARES Espai Lúdic, Altrium
- Activitat gratuïta
Organitza: ARES Espai Lúdic
   
Ballada-Taller de 
Danses del Món      
- 2/4 de 12 del migdia
- Plaça de la Vila
En cas de pluja es suspèn
Organitza: Passaltpas

Cercavila de Gegants i 
capgrossos de Sant Celoni 
Amb la participació de les 
escoles locals. Si teniu
capgrossos, porteu-los i 
participeu a la cercavila
Recorregut: pl. de la Vila, 
c. Major, c. del Germà Emilià, 
ctra. Vella, c. Anselm Clavé i 
Plaça de la Vila
- 5 de la tarda
- Plaça de la Vila

Inauguració de l’exposició 
Naturaleses. Pintura i gravat 
de Josep Clopés
- 7 de la tarda
- Rectoria Vella

Tast de vins
- 2/4 de 8 del vespre
- Bar del Teatre Ateneu
- Preu: 1 €
Cal inscripció prèvia a Vetes i Fils 
o a Bodegues Costa
Organitza: PDECat Sant Celoni
Col·labora: Bodegues Costa

Concert amb els 
DJ’s LeeBeats 
i Kevin Granados
Entrada gratuïta, 
aforament limitat
- 11 de la nit
- Teatre Ateneu - Sala Gran

diumenge
13 novembre

III JORNADA MICOLÒGICA 
D’OLZINELLES AL VEÏNAT 
DE CAL PARAIRE
 
Des de Collsacreu, travessar la 
urbanització i una bona pista 
senyalitzada mena sense 
problemes al Veïnat 
de Cal Paraire.

Obertura de la jornada amb 
esmorzar popular, botifarra 
farcida de bolets, amb torrada de 
pagès a la brasa. Hi haurà, servei 
de barra
- 8 del matí

Anem a buscar bolets? 
Sortida amb Jordi Martí (micòleg) 
i Àlex Alonso (fotogràf) a 
reconèixer el món dels bolets i 
el seu hàbitat.
A la tornada, classificació i 
explicació de les propietats 
dels bolets trobats 
- 9 del matí

Dinar d’arròs amb bolets
Arròs amb bolets, pa, vi, 
aigua i postre. 
- 2 del migdia
- Preu: 10 €
Venda de tiquets a: Alguer7 
(Sant Celoni), a l’Estanc de 
Vallgorguina i a Can Puig 
d’Arenys de Munt, fins el 
divendres 11 de novembre 
al migdia.

Els Joglars d’Olzinelles  
presenten Fades, Follets i Bolets
- 3 de la tarda 
Actuació de la companyia 
de marionetes Toni Zafra
- 4 de la tarda
Cremat de Rom i Cantada 
d’Havaneres amb el Cremat 
de Garbí
- 5 de la tarda
Cloenda de la III Jornada 
Micològica 
- 7 del vespre

Per a més informació visiteu 
Facebook: “Vall Olzinelles 
Festes”

Organitza: Associació cultural de la Vall 
d‘Olzinelles. Col·labora: Associació 
Gastronòmica Mas Paraire, Ajuntament 
de Sant Celoni i Diputació Barcelona

XVIIa Edició Montnegre BTT 
- 2/4 de 9 del matí
- Sortida del Centre Municipal 

d’Esports Sot de les Granotes
+ informació
www.ccsantceloni.com
Organitza: Club Ciclista Sant Celoni

XXXII Concurs d’Allioli Vila 
de Sant Celoni 
Cal portar els estris. Els 
ingredients els facilita l’organit-
zació. S’obsequiarà a tothom 
que hi participi amb 2 tiquets 
per l’esmorzar. Les inscripcions 
es faran el mateix dia i la durada 
del concurs serà fins a les 11 
del matí. 
- 2/4 de 10 del matí
- Plaça de la Vila

Botifarrada popular 
Pa o torrades amb tomàquet, 
botifarra, bolets, aigua i vi. 
Servit per la Colla de Geganters
-  2/4 de 10 del matí
- Plaça de la Vila 
- Preu: 3 €

Fira Artesana de Sant Martí
Demostracions d’oficis: 
terrissaire, teixidora, culleraire, 
vitraller... Tallers per a la mainada 
- De 10 del matí a 

2/4 de 9 del vespre 
- Plaça de la Vila

Visita teatralitzada 
per Sant Celoni
En Fonsu (una enciclopèdia amb 
potes) i la Remei (una xerrameca 
incansable) han arribat a Sant 
Celoni buscant els seus 
avantpassats. Volen saber tot el 
que s'amaga darrera la història 
dels carrers de Sant Celoni. 
Amb molt d'humor ens faran 
conèixer la Maria del Puig i altres 
personalitats Celonines. Una 
Visita Guiada Teatralitzada per 
riure, conèixer, pensar i somiar. 
T'atreveixes?”

Activitat familiar. Places limitades. 
Es requereix inscripció prèvia a 
l’oficina de turisme o a 
www.santceloni.cat/formularis
- 2/4 d’11 del matí
- Oficina de Turisme
En cas de pluja es suspèn

Gimcana de Carruatges 
de Cavalls
XVII Concurs d’Enganxalls. 
X Lliga Intercomarcal 
d’Enganxalls amateur
- 11 del matí
- Al final del c. Esteve Cardelús
Més informació al telèfon 
630 098 281 (Santi Collboni)
Organitza: Comissió de Sant Antoni Abat

Inauguració i visita guiada 
als elements recuperats de la 
capella romànica de Sant 
Celdoni (segle XI) i l’ampliació del 
recinte medieval de la Força.
- 12 del migdia
- Plaça del Bestiar

Espectacle d’animació infantil 
amb El Pot Petit
- 12 del migdia
- Teatre Ateneu - Sala Gran

Sardanes amb la cobla la 
Principal de Banyoles
- 12 del migdia
- Plaça de la Vila
En cas de pluja a l’Esplai

Concert i Ball 
de Festa Major 
amb el grup Què tal? 
Entrada gratuïta   
- 2/4 de 6 de la tarda
- Teatre Ateneu - Sala Gran

Passatge del Terror
- 6 de la tarda
- Col·legi La Salle
- Preu: 2 €
Organitza: AEiG Erol

 dilluns 
14 novembre
Inflables per a nens i nenes 
de 0 a 12 anys 
- De 2/4 d’11 del matí 

a 2/4 de 2 del migdia  
- Plaça de la Vila
En cas de pluja es suspèn

Espectacle musical 
Sí, a la música, a càrrec 
del Grup de teatre 
Els Atrevits de L’Esplai 
de la Gent Gran
- 2/4 de 6 de la tarda
- Teatre Ateneu - Sala Gran
- Preu: 6 €
Venda d’entrades: el dimecres 
dia 9, de 5 a 7 de la tarda a 
l’Esplai; i el dijous 10, de 5 a 7 
de la tarda  i el mateix dia 1 hora 
abans de començar, a l’Ateneu.
Organitza: L’Esplai de Sant Celoni

dimecres
16 novembre 
Taletime, hora del conte en 
anglès, a càrrec de Josh 
Valcárcel, de BSchool. 
Adreçat a infants a partir de P4. 
- 2/4 de 6 de la tarda
- Biblioteca de l’escola 

Montnegre de la Batllòria

dijous
17 novembre 

Club de lectura 
de la Biblioteca
Carretera & Manta, comentarem 
El paciente inglés, de Michael 
Ondaatje. 
Cal inscripció prèvia
- 7 de la tarda
- Biblioteca l’Escorxador

divendres
18 novembre
Hora del conte 
Contes que fan plorar de riure, 
a càrrec de Sandra Rossi. 
Adreçada a infants a partir de P4. 
Les inscripcions s’obren 
dimecres 9 de novembre.
- 6 de la tarda
- Biblioteca l’Escorxador

IV Jornades de la Memòria 
Històrica de Sant Celoni: La 
Guerra Civil a Catalunya i a 
Sant Celoni (1936-1939)
Conferència: La Guerra Civil 
a la reraguarda. Sant Celoni, 
1936-1939, a càrrec de Josep 
M. Abril, historiador
Projecció: Ton Barnola: Jo vaig 
ser de la lleva del biberó, un 
documental realitzat per Xavier 
Alfaras 
- 7 de la tarda
- Sala Bernat Martorell

Concert amb 
The Reapers, 
banda guanyadora 
del Sant Celoni Sona! 
Concurs 2016 que ens 
presentaran els temes 
que han estat enregistrant
com a premi del concurs
- 11 de la nit, obertura 

de portes a 2/4 d’11 h
- Teatre Ateneu - Sala Petita

dissabte
19 novembre
Laboratori de lectura 
L’armari de l’Olívia, a càrrec 
d’Alícia Moreno. Adreçada a 
infants de 4 a 9 anys acompan-
yats de la família. Les inscrip-
cions s’obren dimecres 9 de 
novembre.
- 11 de matí
- Biblioteca l’Escorxador

Teatre musical 
amb Mary Poppins a càrrec 
de Rebrot Teatre i l’Escola de 
Dansa Esther Cortés.
- 8 del vespre
- Teatre Ateneu - Sala Gran
- Preu: 12 € 
+ informació
www.rebrotteatre.cat 
Facebook / Twitter / Instagram
Organitza: Rebrot teatre

diumenge 
20 novembre
Presentació i exposició 
e Motos Històriques
- De 9 del matí a 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

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, 
L’Esplai

Teatre musical 
amb Mary Poppins a càrrec 
de Rebrot Teatre i l’Escola de 
Dansa Esther Cortés.
- 6 del vespre
- Teatre Ateneu - Sala Gran
- Preu: 12 € 

També es podrà veure: 
Dissabte, 26 de novembre, 
a les 8 del vespre
Diumenge, 27 de novembre, a les 
12 del migdia i a les 6 de la tarda

VIU EL PARC A SANT MARTÍ 
DE MONTNEGRE
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 “Primavera d’hivern”, 
amb obres contemporànies i del 
renaixement, a càrrec 
de la Coral Briançó
- 12 del migdia

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

VINE A
CONÈIXER

EL BAR DEL
TEATRE 
ATENEU

VINE A
CONÈIXER

EL BAR DEL
TEATRE 
ATENEU

VINE A
CONÈIXER

EL BAR DEL
TEATRE 
ATENEU

VINE A
CONÈIXER

EL BAR DEL
TEATRE 
ATENEU


