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La història ens ha deixat escrit que Sant Jordi va ser un
militar romà i màrtir cristià que va néixer a Dióspolis,
Palestina, l’any 270 i que ha estat un dels sants més
venerats en les diferents creences cristianes i, fins i tot,
en el món musulmà. Segons el costumari català de Joan
Amades, Sant Jordi va esdevenir el patró dels cavallers
degut a l'ajut que va donar al rei Pere I d'Aragó l'any
1096, en la batalla que va significar la reconquesta d’Osca
contra els sarraïns. El rei, per agrair al sant que respongués
a la seva invocació, va nomenar-lo patró de la cavalleria
i també de la noblesa de la Corona d'Aragó.

A Sant Celoni i a la Batllòria, li farem els honors com cal.
Enguany, gràcies a la col·laboració de moltes persones
que ho han fet possible, allarguem els dies de festes de
Sant Jordi i podrem gaudir de moltíssimes activitats:
botigues al carrer, passejades guiades pel nostre patrimoni
històric i natural, música, cinema, sardanes, contes i
poesia, bestiari festiu i popular i cercaviles, catifes florals
i... fins i tot castells! I un acte especial: el dia 23, a més
dels tradicionals llibres i roses, celebrarem plegats el 5è
aniversari del Centre Municipal d’Expressió amb
l’espectacle Llegenda d’una espasa, en la preparació del
qual hi ha intervingut molta gent i també molta creativitat.
Coneixes la llegenda? Coneixes el nostre heroi local, el
Soler de Vilardell? No te la pots perdre!

“Espasa de virtut,
braç de cavaller,
has mig partit la roca
i el braç també!”

Ens hi veurem. Feliç diada de Sant Jordi!

Francesc Deulofeu i Fontanillas
Alcalde



divendres
16 d'abril
de 5 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre
a la plaça de la Vila
AGROMERCAT. Fira de productes agroalimentaris de
qualitat. Podreu trobar embotits, conserves i herbes,
làctics i formatges, pa, coques i xurros, vi, cava i cervesa,
horta i llegums.

6 de la tarda, a la Biblioteca l’Escorxador
HORA DEL CONTE. Sant Jordi i altres contes amb la
companyia Vadecontes. Per a nens i nenes de més de 4 anys.

9 del vespre, a l’Hotel Suís
NIT DE LLETRES. Tertúlia literària sobre El difunt Mattia
Pascal de Luigi Pirandello, conduïda per Joan Mañas.

dissabte
17 d'abril
9 del matí, a la plaça de la Biblioteca
DESPERTADA i ESMORZAR POPULAR
a càrrec de la Colla de Diables.

de 10 del matí a 2 del migdia i
de 2/4 de 5 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre,
a la plaça de la Vila
AGROMERCAT. Fira de productes agroalimentaris de
qualitat. Podreu trobar embotits, conserves i herbes,
làctics i formatges, pa, coques i xurros, vi, cava i cervesa,
horta i llegums.

de 10 del matí a les 8 del vespre
BOTIGUES AL CARRER, vine, tria, remena i tasta
Organitza: Sant Celoni Comerç

2/4 d’11 del matí, a la plaça de la Biblioteca
Sortida de la CERCAVILA amb el Drac de Vilardell
fins la seva cova i retorn.
Organitza: Colla de Diables

1 del migdia, a la plaça del Bestiar
MÉS QUE MÚSICA. Activitat de música, teatre i dansa
de la zona 1 de l’ACEM (Associació Catalana d’Escoles de
Música): St. Andreu de Llavaneres, Arenys de Mar, Molins
de Rei, Montornès del Vallès, Sta. Perpètua de Mogoda,
St. Quirze del Vallès, Mataró i Sant Celoni, dirigida a alumnes
de 6 i 7 anys acompanyats pel pare, mare o un adult.
Aquesta activitats està basada en un conte africà extret
d’un llibre de contes recollit per Anna Soler-Pont.

10 de la nit, al Teatre Municipal Ateneu, Sala Gran
TEATRE. Dins la programació a l’Ateneu, el Teatre Lliure
- La Troca ens presenten La forma de les coses.

diumenge
18 d’abril
9 del matí, a l’Estació de Renfe
PASSEJADA GUIADA en bicicleta, a Les Llobateres

12 del migdia, al Teatre Municipal Ateneu, Sala Petita
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE de Gemma Estany, Martí
Boada i Geòrgia Rodoreda, La Batllòria i la Tordera. Una
història inseparable.

6 de la tarda, Teatre Municipal Ateneu, Sala Petita
CINEMA A L’ATENEU. Tres dones i un pla de Callie Khouri.

Entrada
lliure

Entrada
6 i 12 €

Tiquet
5 €

Sant Celoni

Públic
familiar



dimecres
21 d’abril
9 del vespre, Teatre Municipal Ateneu, Sala Petita
A L’OLIVERA, audició a càrrec d’alumnes de l’Escola de
Música.

dijous
22 d’abril
2/4 d’11 del matí, a la plaça de la Vila
CLOENDA DEL CURSET DE SARDANES a les escoles,
amb la cobla Flama de Farners.

7 de la tarda, a la Biblioteca l’Escorxador
SESSIÓ DE CONTES ERÒTICS MEDIEVALS amb música,
Allegro Vivace, amb Elisabeth Ulibarri.

8 del vespre, a Can Ramis
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ del XV Concurs Sant
Jordi de Fotografia amb el lliurament dels premis.
Organitza: Centre Excursionista Sant Celoni

8 vespre, al Teatre Municipal Ateneu, Sala Petita
DOCUMENTAL: Lucio, sobre Lucio Urtubia, dins els actes
dels 50 anys de la mort de Quico Sabaté.
Organitza: Comissió 50 anys Quico Sabaté

divendres
23 d’abril
tot el dia, a la plaça de la Vila
VENDA DE LLIBRES I ROSES

6 de la tarda, a la plaça de la Biblioteca l’Escorxador
El Centre de Formació d’Adults Baix Montseny celebra
la DIADA DE SANT JORDI, amb la intervenció de
l’escriptor celoní Pau Gener i l’alumnat.
PRESENTACIÓ del 20è número de la REVISTA Suar tinta,
que elabora cada any el Centre.

7 de la tarda, a la plaça de la Vila
SARDANES amb la cobla Flama de Farners.

Entrada
lliure

Públic
adult



Espectacle de llum, música i teatre per a la celebració del Vè Aniversari
del Centre Municipal d’Expressió, basat en la llegenda d’en Soler de
Vilardell, un personatge mític que gràcies a una espasa de virtut, salvà al
poble de Sant Celoni d’un drac ferotge que l’amenaçava.

LA LLEGENDA
D’UNA ESPASA

divendres, 23 d’abril
10 de la nit, a la plaça de l’Església

El guió i la posada en escena,
van a càrrec de Joan Baixas i
Pep Tarragó.

La música, de J. M. Aparicio,
serà interpretada i cantada
per tot l’alumnat de l'Escola
de Música.

Els encarregats de donar vida
als personatges, seran els
alumnes de l'escola de teatre
juntament amb les entitats
celonines teatrals: Rebrot,
Tramoia, Troca i Esplai de gent
gran.

Altres entitats que col·laboren
en la posada en escena són la
Colla de Diables, la Colla de
Bastoners, Bocs i Cabres i
l'Associació de danses del
món: Passaltpas.

Durant la tarda i el vespre,
l'AMPA de l'Escola de Música
s'ha encarregat d'organitzar
parades d'aliments i begudes,
amb ambientació medieval al
carrer Sant Pere amb el suport
de Bocs i Cabres.



dissabte
24 d’abril
10 del matí, a la plaça Comte del Montseny
VISITA AL PARLAMENT DE CATALUNYA, en autocar.
Places limitades. Arribada aproximada a les 2 del migdia.
Inscripcions: al Taller de Labors (C/Prim) i a Can Guerris,
Vetes i Fils (C/ Major).
Organitza: CiU

5 de la tarda, a la plaça de la Vila
DRAC INFLABLE i TALLERS de roses i xapes.

5 de la tarda, a la plaça del Bestiar
CONCENTRACIÓ i PLANTADA DE BESTIARI FESTIU I
POPULAR. El Zoo del Vallès – Maresme amb la participació
de: Cancerber de Canovelles, Burricorni (aigua) de
Canovelles, Bous Envolats, Drac de Granollers, Drac petit
de Granollers, Drac Pepa de Santa Perpètua de Mogoda,
Corb Borni de Llinars del Vallès, El Drac de Terrassa, El
Ceballot de Montornés del Vallès, La Quimera de Caldes
de Montbui i el Garrafó de Premià de Mar, entre d’altres.
Organitza: Colla de Diables

6 de la tarda, a la sala d’actes de la Rectoria Vella
L’ART DE COMPONDRE UNA SARDANA, a càrrec de
Montserrat Pujolar que presentarà el seu CD.

6 de la tarda, al parc de la Rectoria Vella
VISITA GUIADA: Pertegàs i la Força. Un passeig pel Sant
Celoni medieval. Itinerari per Sant Martí de Pertegàs, la
Rectoria Vella, la Força o muralla medieval amb la seva
torre i Sant Ponç.

2/4 de 7 de la tarda, a la plaça del Bestiar
REPICATS DE TIMBALERS amb les colles participants
a la Trobada de Bestiari Festiu i Popular, El Zoo del Vallès
- Maresme

7 de la tarda, a Can Ramis
POESIA AMB MÚSICA: Mar blava, mar verda, mar
escumejanta! (Foix, Martí i Pol, Sagarra, Pla, Salvat-
Papasseit, Rosa Leveroni, Costa i Llobera, Pere Quart,
Maragall), de Jaume Calatayud i Vicente Monera.

7 de la tarda, Teatre Municipal Ateneu, Sala Petita
XERRADA a càrrec de  Lucio Urtubia, dins els actes dels
50 anys de la mort de Quico Sabaté.
Organitza: Comissió 50 anys Quico Sabaté

2/4 de 8 del vespre, a la plaça del Bestiar
CERCAVILA de la Trobada de Bestiari Festiu i Popular,
El Zoo del Vallès - Maresme Recorregut: pl. Bestiar,
c. Santa Fe, c. Abat Oliba, pl. Església, c. Major i Pl. Vila.

8 del vespre, a la plaça de la Vila
BALLS DE BESTIAR i seguit EL MAR DE FOC DEL
BESTIARI de la Trobada de Bestiari Festiu i Popular,
El Zoo del Vallès - Maresme.

2/4 de 9 del vespre, a la plaça de la Vila
FI DE FESTA amb REMULLADA de la Trobada de Bestiari
Festiu i Popular, El Zoo del Vallès - Maresme.

2/4 de 9 del vespre, al Teatre Municipal Ateneu,
Sala Gran
MÚSICA I POESIA DEL RENAIXEMENT
a càrrec de la Coral Briançó i Els Ministrils (Grup de flauta
de bec i percussió). Venda d’entrades a les taquilles del
teatre mitja hora abans de l’espectacle.
Organitza: Coral Briançó

12 de la nit, al Teatre Municipal Ateneu,
Sala Petita
LA FESTA DEL DRAC
Èxits dels 80, 90 i hits
DJ Ivan-K i Pere Espinosa
Organitza: Arts Clap

Entrada
5 €

Entrada
2 €



diumenge
25 d’abril
11 del matí, a la plaça de la Vila
CERCAVILA, Lo Monstre, de la companyia Efímer, pel
carrer Major. Veurem com un drac es desperta i, mandrós,
no voldrà caminar, buscarà les carícies del públic, es
posarà content perquè la gent l’ha vingut a veure...

12 del migdia, a la plaça de la Vila
CASTELLS a càrrec dels Xics de Granollers i els Nens del
Vendrell com a colla convidada.

6 de la tarda, a la plaça de l’Església
VISITA GUIADA: L’església parroquial de Sant Martí i
l’esplendor del barroc. L’Itinerari s’inicia a la magnífica
façana esgrafiada de 1762, segueix per l’interior del
temple i acaba amb la pujada al campanar.

divendres
30 d'abril
6 de la tarda, a la plaça de la Vila
DANSA AL CARRER
en motiu del Dia Internacional de la Dansa
Organitza: Jazz Esportiu Mètric

9 vespre, al Teatre Municipal Ateneu, Sala Petita
CINEMA COMENTAT
Tas Toi! (¡Que te calles!) del director Francis Veber

dissabte
1 de maig
5 de la tarda, a la plaça de la Vila
ACTIVITATS INFANTILS a càrrec de la Colla de Diables,
amb tallers i espeternegada infantil.

diumenge
2 de maig

6 de la tarda, a la plaça de la Vila
CLOENDA CURSET DE SARDANES
XVI Trobada Infantil de colles sardanistes
amb la cobla Genisenca.

6 de la tarda, al Teatre Municipal Ateneu, Sala Gran
CONCERT I BALL a l’Ateneu, amb l’orquestra Metropol.

Entrada
lliure

Entrada
7 €



diumenge
18 d’abril
10 del matí, a la plaça de l’Església
PASSEJADA GUIADA en bicicleta, a Les Llobateres.

dijous
22 d’abril
8 del vespre, al Centre Cívic del carrer Major
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE de Gemma Estany, Martí
Boada i Geòrgia Rodoreda, La Batllòria i la Tordera. Una
història inseparable.

divendres,
23 d’abril
al matí, a la plaça de l’Església i carrers
VENDA DE ROSES. A càrrec dels alumnes de l’Escola
Montnegre per recollir diners pel viatge de final de curs.
Organitza: Escola Montnegre

2/4 de 7 de la tarda, al Centre Cívic del carrer Major
Hora del conte, La llegenda de Sant Jordi, amb Hi havia
una vegada... Per a nens i nenes a partir de 4 anys.

dissabte
24 d’abril
a partir de les 9 del matí, al carrer Major
REALITZACIÓ DE LA CATIFA FLORAL, en
commemoració del 20è aniversari de la Colla de Geganters
i Grallers de la Batllòria.

11 del matí, al carrer Major
EXHIBICIÓ DE LA CATIFA
Organitza: Colla de Geganters i Grallers de la Batllòria

al matí, a la plaça de l’Església
VENDA DE LLIBRES
TÒMBOLA, alumnes de 6è de l’Escola Montnegre,
pro-viatge final de curs.

12 del migdia, davant de l’Església (punt de trobada)
UN PASSEIG PER LA HISTÒRIA.... Visita guiada pel
patrimoni arquitectònic cultural de la Batllòria.

2 del migdia, al carrer Major
ARROSSADA POPULAR
Venda anticipada de tiquets al Centre Cívic Les Casetes
Per a més informació al mateix centre, c. Miquel Mateu, 4,
telèfon 93 847 01 59.

2/4 de 6 de la tarda, a la plaça de l’Església
ANIMACIÓ INFANTIL amb Pica Picarol.

7 de la tarda, al Centre Cívic del carrer Major
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE de Daniel Rangil
Històries i llegendes de l’any vuit. Recull de cultura oral
del Montnegre.
L’acte comptarà amb la presència de l’autor.
Presentarà l’acte Josep Puig i Pla, historiador i escriptor
mataroní.

La Batllòria



17 d’abril, dissabte matí
Monestir romànic de Sant Pere de Casserres

22 de maig, dissabte, tot el dia
Reus, ruta del modernisme per la ciutat i
Gaudí centre

19 de juny, dissabte matí
Barcino: la ciutat romana de Barcelona (inclou la
visita al subsòl arqueològic de la Plaça del Rei)

23 d’octubre, dissabte matí
Les Caves Codorniu – Sant Sadurní d’Anoia

Si hi esteu interessats, sol·liciteu de rebre més
informació a: Àrea de Cultura, tel. 93 864 12 13
(matins de 8 a 15)

EXPOSI-
CIONS

Rectoria Vella
Processons i benediccions d’abans
Fotografies de Josep M. Cortina
Fins al 30 de maig

Horari: dissabte i feiners de 5 a 8 del vespre.
Diumenge i festius de 2/4 de 12 a 2 del migdia i
de 5 a 8 del vespre. Dilluns tancat.

Can Ramis
XV Concurs Sant Jordi de Fotografia
-Muntanya i Natura
-Macrofotografia
-Patrimoni del Baix Montseny

Del 22 d'abril al 16 de maig

Horari: Dijous, divendres i dissabte de 6 a 8 del vespre.
Diumenge i festius de 12 a 2/4 de 2 del migdia i de 6 a
8 del vespre.

SORTIDES
CULTURALS

2010



més informació a www.santceloni.cat




