
Construeix una caixa 
refugi per a ratpenats, 
un benefici mutu!
Impartit per Andreu Duclau, 
de NatMonT. Activitat familiar. 
Per a adults i infants acompanyats 
d’un adult
- 10 h
- Aparcament de la Rectoria Vella
Col·labora:
Naturalistes del Montnegre i la Tordera

Modela i decora un gnom 
del bosc amb fang
Per a infants a partir de 5 anys
- 10.30 h, 12.30 h, 

16.30 h i 18.30 h 
- Parc de la Rectoria Vella 

Taller de cosmètica 
natural. Fem una crema 
facial amb cafè 
Per a adults i infants 
a partir de 12 anys 
- 10 h 
- Parc de la Rectoria Vella 

Fes un braçalet de 
macramé amb fibres 
naturals
Per a infants a partir de 6 anys
- 11 h, 11.30 h, 12 h, 

16.30 h i 17 h
- Parc de la Rectoria Vella 

Fes unes titelles de dit
Per a infants a partir de 5 anys 
- 10.30 h, 12 h, 17 h i 18.30 h 
- Parc de la Rectoria Vella

Taller sensorial 
del suro i el vi 
a càrrec de Retecork
- D’11 a 13 h 
- Jardins de la Rectoria Vella
Sessions limitades a 
un grup bombolla
Col·labora: Institut Català del Suro

Laboratori de lectura: 
Què amaga el bosc? 
a càrrec de Tàndem laboratoris 
de lectura. Per a infants a 
partir de 4 anys
- D’11 a 12.30 h
- Biblioteca l’Escorxador

Divendres 
8 d’octubre
Inauguració de l’exposició 
25è Concurs Sant Jordi 
de fotografia 
Lliurament del premi de fotografia 
“Sant Celoni Bosc” 
- 20 h 
- Sala Bernat Martorell 
Places limitades 
Cal inscripció prèvia a
www.santceloni.cat/entrades
Organitza: Centre Excursionista Sant Celoni i 
Ajuntament de Sant Celoni

Dissabte 
9 d’octubre 

Teatre familiar 
“La Faula de l’esquirol” 
amb La Baldufa Teatre
Programació Teatre Ateneu
- 18 h - Teatre Ateneu, Sala Gran
- Preu: 5 € 
Venda d’entrades a 
www.santceloni.cat/teatreateneu

Divendres
15 d’octubre 

Presentació i recorregut 
inaugural de “Brots de 
poesia” mostra de poesia als 
aparadors. A càrrec de 
Pau Gener i Lluís Molina
- 18 h
- Plaça de l’Església
Places limitades 
Cal inscripció prèvia a
www.santceloni.cat/entrades

Dissabte i diumenge

Dissabte 16

Diumenge 17
Biomassa pel Clima
Entendrem perquè la biomassa 
és una energia renovable que 
afavoreix la lluita contra el canvi 
climàtic. En el marc de la setmana 
europea per l’energia sostenible 
2021. Activitat familiar. 
Per a adults i infants a partir 
de 12 anys
- 10 h i 11.30 h
- Aparcament de la Rectoria Vella
Col·labora: Diputació de Barcelona

Construeix una caixa 
refugi per a ratpenats, 
un benefici mutu!
Impartit per Andreu Duclau, 
de NatMonT. Activitat familiar. 
Per a adults i infants 
acompanyats d’un adult
- A les 11 h
- Aparcament de la Rectoria Vella
Col·labora: 
Naturalistes del Montnegre i la Tordera

 
BOSC
FIRA DEL

De 10 h a 20.30 h
Passeig, jardins i 

parc de la Rectoria Vella

Dissabte
16 d’octubre
Mostra d’entitats i 
associacions relacionades 
amb el món del bosc
- De 10 a 14 h i de 16 a 20 h
- Aparcament de la Rectoria Vella

Muntatge col·laboratiu 
del Ponte de Leonardo 
da Vinci Reproducció en fusta 
Públic familiar 
- 11 h 
- Aparcament de la Rectoria Vella
Cal inscripció prèvia a 
www.santceloni.cat/entrades
Amb la col·laboració de Wood for Future

Rostit d’un porc a la llenya
- De 10 a 14 h (Tast a les 12 h) 
- Parc de la Rectoria Vella
- Preu del tast: 4 €

Concert i entrega del premi 
Bosquerol de l’any 2021 
Concert Tríptic. Montnegre, 
Montseny i Montserrat amb 
l’Orquestra del Bosc. La poesia 
de Verdaguer i Perejaume volarà 
d’uns cims a uns altres perquè els 
arbres de les seves valls ens 
poetitzin. Amb peces de Rafael 
Ferrer i Fitó, J M Aparicio i del 
Llibre Vermell de Montserrat. 
Lliurament del premi bosquerol 
de l’any a l’artista plàstic 
Perejaume
- 17.30 h
- Jardins de la Rectoria Vella
Cal reservar entrada a 
www.santceloni.cat/entrades

Presentació de les
instal·lacions artístiques
“El bosc i els sentits”
Recorregut per l’itinerari al barri de 
la Força, de la plaça del Bestiar, 
al recinte de la torre de la Força i 
a la plaça de Josep Alfaras Prat 
- 19 h
- Sortida: plaça del Bestiar
Places limitades  
Cal inscripció prèvia
www.santceloni.cat/entrades

Presentació Vins Baluard, 
vins del Montseny
- 19.30 h
- Església de Sant Martí 

de Pertegàs
Places limitades 
Cal inscripció prèvia  
www.santceloni.cat/entrades

Diumenge 
17 d’octubre
Inauguració del 
Fons Martí Boada 
Representació en petit format de 
La Llegenda d’en Soler de Vilardell 
amb música de Josep Maria 
Aparicio i recital del llibre 
Poesia Forestal de Martí Boada 
- 11 h
- Església de Sant Llorenç 

de Vilardell 
Cal inscripció prèvia a 
www.santceloni.cat/entrades

Ens visiten els Bombers 
de Sant Celoni Vine a veure 
com és un camió de bombers, les 
eines que porten i com funcionen
- De 16.30 h a 18.30 h
- Aparcament de la Rectoria Vella
Amb la col·laboració de Bombers de la 
Generalitat de Catalunya

Concurs gimcana
fotogràfica
Consulta les bases a 
www.santceloni.cat/
setmanadelbosc
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Taller de cuina amb 
plantes comestibles del 
nostre entorn forestal
Per a adults i infants a partir 
de 6 anys 
- 11.30 h, 13 h, 16.30 h i 18 h
- Parc de la Rectoria Vella

Pinta i descobreix la meva 
caixa niu/refugi
Impartit per la Carme Buxalleu, 
botànica i presidenta de 
NatMonT. Per a infants a 
partir de 8 anys
- A les 17h
- Aparcament de la Rectoria Vella
Col·labora: 
Naturalistes del Montnegre i la Tordera

Modela i decora un gnom 
del bosc amb fang 
Per a infants a partir de 5 anys
- 10.30 h, 12.30 h, 

16.30 h i 18.30 h
- Parc de la Rectoria Vella 

Taller de cosmètica natural. 
Fem una crema facial amb 
cafè. Per a adults i infants a 
partir de 12 anys 
- 10 h 
- Parc de la Rectoria Vella 

Fes un braçalet de 
macramé amb fibres 
naturals 
Per a infants a partir de 6 anys 
- 11 h, 11.30 h, 12 h, 

16.30 h i 17 h
- Parc de la Rectoria Vella 

Fes unes titelles de dit 
Per a infants a partir de 5 anys 
- 10.30 h, 12 h, 17 h i 18.30 h 
- Parc de la Rectoria Vella

Taller de cuina amb plantes 
comestibles del nostre 
entorn forestal
Per a adults i infants 
a partir de 6 anys
- 11.30 h, 13 h, 16.30 h i 18 h
- Parc de la Rectoria Vella

Pinta i descobreix la meva 
caixa niu/refugi
Impartit per la Carme Buxalleu, 
botànica i presidenta de 
NatMonT. Per a infants a 
partir de 8 anys
- A les 12 h
- Aparcament de la Rectoria Vella
Col·labora:
Naturalistes del Montnegre i la Tordera

Places limitades. 
Cal inscripció prèvia a
www.santceloni.cat/

entrades

Dilluns
18 d'octubre 
Jornada tècnica 
“Millora de l’eficiència 
en la logística de les 
actuacions forestals” 
- De 9.30 a 11.30 h
- En línia  
Cal Inscripció prèvia a:
www.montnegrecorredor.org
Organitza: Associació de propietaris 
del Montnegre i el Corredor

Dimarts 
19 d’octubre 
Jornada tècnica 
“Actuacions forestals 
per a la millora 
d'entorns de ribera”
- De 9 a 12 h 
- En línia 
Cal Inscripció prèvia a: 
www.montnegrecorredor.org
Organitza: Associació de propietaris 
del Montnegre i el Corredor

Divendres 
22 d’octubre
Presentació del llibre: 
101 anècdotes del 
Montseny amb el seu 
autor Andreu Pujol
Un llibre útil per endinsar-se en el 
Montseny des de la butaca de 
casa com per utilitzar-lo com a 
guia i viure de prop el que s’hi 
explica 
- 18.30 h
- Sala Bernat Martorell 

de Can Ramis
Cal inscripció prèvia a 
www.santceloni.cat/entrades

Dissabte 
23 d’octubre
Bibliolab per a joves i 
adults: Fotosíntesi 
poètica
Passeig pels voltants de la 
biblioteca per fotografiar 
com s'hi expressa la natura
- De 10 a 13 h
- Biblioteca l’Escorxador
Cal inscripció prèvia a 
www.santceloni.cat/entrades

Visita comentada a les 
instal·lacions artístiques 
“El bosc i els sentits”
amb els seus autors
- 18 h
- Sortida: Plaça del Bestiar
Cal inscripció prèvia a 
www.santceloni.cat/entrades

El bosc i 
els sentits

Mercat musical de
Sant Celoni La Sonora
Paradetes de caire musical i
12 hores de música sense parar 
amb Periferia, Poor Tràmit, Tenda 
i Pinipilinpussies...
- D’11 a 23 h
- Pista de Sant Ponç i carril bici
Més informació: Facebook,
Twitter i Instagram lasonora2020
Organitza: Col·lectiu Arpegi

Diumenge 
24 d’octubre
Marxa pel Montseny
Marxa popular de 23 km amb 
730 m de desnivell i Marxeta de 
14,5 km amb 360 m de desnivell
- Sortida a les 7.30 h
- Pavelló Municipal d’Esports 

11 de setembre
- Preu: 10 € anticipat / 

12 € el mateix dia
Organitza: Centre Excursionista Sant Celoni 

Visita guiada a l’arbreda 
del Pertegàs
Visita comentada a aquest espai 
de gran valor monumental, 
històric, científic i cultural amb 
una extensa mostra que ha estat 
considerada d'interès públic
- 11 h
- Sortida: parc de la Rectoria Vella
Cal inscripció prèvia a 
www.santceloni.cat/entrades

Dissabte 
30 d’octubre
Espectacle musical 
“El teu cap és ple 
d’ocells” 
amb Marga Socias & cia
Programació Teatre Ateneu 
- 19 h
- Teatre Ateneu, Sala Gran
- Preu: 5 €
Venda d’entrades a 
www.santceloni.cat/teatreateneu

Divendres 
5 de novembre 
Conferència 
Boscos i bioeconomia 
a càrrec del Dr. Eduardo Rojas, 
ex director general de Boscos 
de la FAO; degà del Colegio 
de Ingenieros de Montes i 
professor de la Universitat 
Politècnica de València.
Introducció Situació del sector 
forestal dels boscos del Montseny 
- Montnegre a càrrec de Rosendo 
Castelló, president del Consorci 
Forestal de Catalunya
- 18 h
- Sala d’actes Rectoria Vella  
Cal inscripció prèvia a
www.santceloni.cat/entrades

D’ART
MOSTRA

EXPOSICIONS

25è Concurs Sant Jordi 
de fotografia
Del 8 al 31 d’octubre 
Exposició de les fotografies del Concurs en les seves tres 
categories: Montseny i Montnegre, Macrofotografia, Muntanya i 
Natura. Enguany s’estrena el premi Sant Celoni Bosc

Lloc 
Can Ramis

Horari 
Dimecres, dissabtes, diumenges i festius de 10 a 14 h   
Divendres i dissabtes de 16 a 20 h
Organitza: Centre Excursionista Sant Celoni 
Col·labora: Ajuntament de Sant Celoni

Del 16 d’octubre al 8 de novembre 

Noves mirades artístiques sobre els espais urbans amb el bosc 
i els sentits com a element principal de la mà de sis artístes de 
Sant Celoni i vinculats al Baix Montseny. 

Imma Subirà, Núria Rossell, Joana Serra-Núria 
Clemares-Marc Fernández, Yumna Alsawi, 
Miquel Deulofeu i Ignasi Deulofeu

Comissaris: Glòria Auleda i Rob Dubois

Lloc 
Plaça del Bestiar, recinte de la torre de la Força i 
plaça Josep Alfaras 

Horari 
Recinte de la torre de la Força: 
divendres i dissabtes de 18 a 20.30 h; diumenges i 
festius d’11 a 13.30 h i de 18 a 20.30 h

Visites guiades
Cal inscripció prèvia a www.santceloni.cat/entrades
- Dissabte 23 octubre, 18 h, plaça del Bestiar 
- Diumenge 7 novembre, 18 h, plaça del Bestiar

Recorregut per 6 instal·lacions
artístiques al barri de la Força

VII SETMANA
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Sant Celoni

BOSCDEL

Brots de poesia
Del 16 d’octubre al 7 de novembre 

Fragments de poesia de temàtica forestal 
als aparadors del comerços de la Vila.

Coordinació i selecció de poemes a càrrec 
de Pau Gener i cal·ligrafiats per Lluís Molina

Les poesies es poden trobar a l’enllaç:
www.santceloni.cat/brotsdepoesia


