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22 de desembre, dijous
CERCAVILA NADALENCA 
a càrrec de la xaranga Callabarjaula

 a les 6 de la tarda 
 a la plaça de la Vila, seguidament actuaran a la 

plaça de l’Església i per acabar a la plaça Comte del 
Montseny
organitza: Bocs i Cabres de Sant Celoni

23 de desembre, divendres
CANTADA DE NADALES 
a càrrec d’alumnes de 1r i 4t d’ESO del col·legi 
Cor de Maria 

 a 2/4 de 6 de la tarda
 a la plaça de l’Església i seguidament a la plaça de la Vila

TALLER DE NADAL 
Decorem la biblioteca amb els millors desitjos
Per a nens i nenes a partir de 5 anys
Places limitades. Cal inscripció prèvia obligatòria

 a les 6 de la tarda
 a la Biblioteca de Sant Celoni l’Escorxador

TALLERS INFANTILS i BALLADA DE GEGANTS 
a càrrec de la Colla de Geganters i Grallers 
de Sant Celoni 

 a les 2/4 de 7 de la tarda
 a la plaça de la Vila

CONCERT CORAL 
amb la Coral Briançó i el Cor de Dones del Centre 
Municipal d’Expressió 

 a 2/4 de 9 del vespre
 al Teatre Municipal Ateneu, Sala Gran

Entrada gratuïta 

SESSIONS’N’SONA 2011-2012
amb l’actuació de: Charlicomputer, Liannallull i 
Dani Barrientos 

 a les 11 de la nit
 al Teatre Municipal Ateneu, Sala Petita 

24 de desembre, dissabte 

ANIMACIÓ INFANTIL ITINERANT 
a càrrec de Bocs i Cabres de Sant Celoni, 
amb els seus capgrossos i els xanquers, 
arribada a la plaça de la Vila amb un Caga Tió

 a les 6 de la tarda
 sortida de la plaça Comte del Montseny

26 de desembre, dilluns
CANTADA DE SANT ESTEVE
a càrrec d’alumnes de l’Escola Municipal de Música 

 a les 12 del migdia
 al Teatre Municipal Ateneu, Sala Gran

ELS PASTORETS a càrrec de Rebrot teatre
Vegeu més informació a la pàgina 7

 a les 6 de la tarda,
 al Teatre Municipal Ateneu, Sala Gran

27 de desembre, dimarts
ESPECTACLE INFANTIL, A cop de bastó! 
Dansa, teatre, pallassos i moltes sorpreses. 
a càrrec de la Cia. Ding Dong Espectacles

 a les 6 de la tarda
 a la plaça de la Vila

organitza: Colla de Geganters i Grallers de Sant Celoni

FESTES DE NADAL, CAP D’ANY I REIS
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28 de desembre, dimecres
TALLERS DE PERCUSSIÓ i FOC 
a càrrec de la Colla de Diables de Sant Celoni

 a les 6 de la tarda
 a la plaça de la Vila

29 de desembre, dijous
INFLABLE PER RECICLAR SALTANT
de l’Àgència Catalana de Residus
i CIRCUIT DE SEGWAYS

 a les 6 de la tarda
 a la plaça de la Vila

30 de desembre, divendres
ESPECTACLE DE CIRC
amb les Germanes Puig 

 a les 6 de la tarda
 a la plaça de la Vila

31 de desembre, dissabte
L’HOME DELS NASSOS, diuen que és un home 
que té tants nassos com dies té l’any 
A veure si el trobeu!

 durant tot el dia
 pels carrers del poble

CAP 
D’ANY 
2012

31 de desembre 2011
1 de gener de 2012 
nit de dissabte a diumenge
a 2/4 d’1 de la matinada, al pavelló

FESTA DE CAP D’ANY
amb  DJ’S fi ns a la matinada
DJ ALEIX, DJ MARCK L i DJ 
MARVIN

Començarem l’any amb DJ Aleix i la millor 
selecció de música dels 80’s, 90’s i disco; 
seguirem amb els millors hits d’ara i de sem-
pre de la mà de DJ Mark L, i acabarem amb 
DJ Marvin i la millor selecció actual.

Hi haurà servei de bar i guarda-roba a càrrec 
de diferents entitats locals

Preu entrada: 8 euros

Es vendran entrades anticipades 
a Can Ramis del 28 al 31 de 
desembre de 5 a 8 de la tarda
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1 de gener, diumenge
ELS PASTORETS a càrrec de Rebrot teatre
Vegeu més informació a la pàgina 7

 a les 6 de la tarda
 al Teatre Municipal Ateneu, Sala Gran

2 de gener, dilluns
ARRIBADA DELS CARTERS REIALS 
la Martina i l’Ermenter

Tot seguit baixarà pel carrer Major fi ns a la plaça del Bes-
tiar i c. les Valls i s’instal·larà al seu campament ubicat a 
la Torre de la Força, on podreu donar-li les vostres cartes. 
El campament dels Carters Reials estarà obert fi ns a les 
8 del vespre.

 a 2/4 de 6 de la tarda
 a la plaça de la Vila

Organitza: Agrupament Escolta i Guia Erol (La Salle)

ANIMACIÓ INFANTIL 
a càrrec de Pica Picarol

 a les 6 de la tarda
 a la plaça de la Vila

3 de gener, dimarts
TALLERS DE DANSES 
a càrrec de l’Agrupament Escolta i Guia Erol (La Salle)

 a les 6 de la tarda
 a la plaça de la Vila

4 de gener, dimecres
TALLERS DE CIRC
a càrrec de Viu i Riu

 a les 6 de la tarda
 a la plaça de la Vila

2, 3 i 4 de gener, dilluns, 
dimarts i dimecres
CARTERS REIALS
Podreu visitar el seu campament i 
donar-li les vostres cartes. 

 de les 6 de la tarda a les 8 del vespre
 a la Torre de la Força

Organitza: Agrupament Escolta i Guia Erol (La Salle)

5 de gener, dijous
ARRIBADA i CAVALCADA DELS REIS D’ORIENT

 a les 6 de la tarda
 a la plaça del Comte del Montseny

Recorregut: 
carrer Major (cap a la Creu), carretera Vella, carrer Sant 
Martí, carrer Major, plaça de l’Església,: ADORACIÓ AL 
NEN JESÚS, carrer Major i plaça de la Vila.

Perquè cap infant celíac es quedi sense caramels, seran 
sense gluten

Arribada a la plaça de la Vila pels volts de les 7 de la tarda

Col·labora: Agrupament Escolta  i Guia Erol (La Salle), 
Bocs i Cabres de Sant Celoni, Colla de Diables, Colla de 
Geganters i  Montse Morella
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8 de gener, diumenge
CONCERT SIMFÒNIC. JOVE ORQUESTRA 
NACIONAL DE CATALUNYA
Rafael Ferrer, Concert per a violí i orquestra
Johannes Brahms, Simfonia núm 3 en Fa Major, op. 90
Ricard Lamote de Grignon, Tres sonates del Pare 
Antoni Soler

Solista: Santiago Juan Martin
Director: Manel Valdivieso

 a les 7 de la tarda
 al Teatre Municipal Ateneu, Sala Gran

Entrades: 
Públic general: 5 euros 
Socis de l’AMPA de l’EMM, Menors de 14 anys, 
joves entre 14 i 29 anys amb Carnet Jove i majors 
de 65 anys: 3 euros

organitza: AMPA de l’Escola Municipal de Música

Rectoria Vella

VM Ripoll Arias. Paisatges urbans

Del 17 de desembre de 2011 al 22 de gener de 2012

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. Nadal i Cap d’any tancat. 

Can Ramis

Campoy 2011. Catalunya a plena llum. 
Aquarel·les

Del 17 de desembre de 2011 al 8 de gener de 2012

Horari: dissabtes i feiners de 6 a 8, diumenges i festius de 
12 a 2/4 de 2 del migdia i de 6 a 8 del vespre. 

Capella Hospital Vell 
(carrer Major núm. 53 )

Pessebres i Maquetes de Joan Canet

Del 19 de desembre de 2011 a l’1 de gener de 2012

Horari: de 5 a 8 del vespre

organitza: Associació de Veïns del carrer Major de Dalt, 
Barri Vilanova

Rectoria Vella

EXPOSI-
CIONS
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ELS PASTORETS
(versió de Josep Maria Folch i Torres)

El dilluns, 26 (Sant Esteve) i el diumenge 
dia 1 de gener.
A les 6 de la tarda 
Al Teatre Municipal Ateneu, Sala Gran

Preu de les entrades: 6 euros

Venda d’entrades anticipades:
Dilluns 19 i dimarts 20 de desembre de 19 a 20 h
a les taquilles de l’Ateneu (carretera Vella, 25)

Dimecres 21, dijous 22 i divendres 23 de desembre 
d’11 a 13 i de 17 a 19 per telèfon al 608 63 88 82
 

ARA MÉS QUE MAI, 
ÉS EL TEU TORN!
És el lema de campanya de la recollida de joguines que 
com cada any organitza la Creu Roja de Sant Celoni i 
Baix Montseny.

Lloc de recollida: carretera Vella, 86 
De dilluns a divendres de 9 a 13 h i de 16 a 19 h
Del 12 de desembre de 2011 al 3 de gener de 2012 
A ser possible, es prega que porteu joguines noves.
 

LÍNIA DIRECTA AMB 
ELS REIS MAGS D’ORIENT
Som  l’Agrupament Escolta i Guia Erol La Salle i ens adre-
cem a vosaltres per oferir-vos un servei que farà que els 
més petits de la casa visquin el Nadal amb il·lusió.
Es tracta d’una visita dels Reis Mags d’Orient la nit del 
dia 5 de gener per portar els regals tan esperats pels 
menuts.

Si voleu posar-vos en contacte amb nosaltres 
podeu trucar al:
661 30 33 54 (Rei Blanc)   678 29 53 34 (Rei Blanc)  
699 28 64 38 (Rei Ros)      678 39 00 29 (Rei Ros) 
600 81 07 19 (Rei Negre)
A canvi només us demanem la voluntat...

Per Nadal regala música...
Concert Simfònic a l’Ateneu
JOVE ORQUESTRA NACIONAL DE CATALUNYA
Dia 8 de gener a les 7 del vespre
Venda d’entrades de dilluns a dijous a l’Ateneu CME, 
a partir del 12 de desembre
AMPA de l’Escola Municipal de Música
 
Entrades: 
Públic general: 5 euros 
Socis de l’AMPA de l’EMM, Menors de 14 anys, 
joves entre 14 i 29 anys amb Carnet Jove i majors 
de 65 anys: 3 euros
 

CASALS DE NADAL
Continuant amb la línia de treball conjunt entre centres 
educatius, AMPA i entitats esportives, enguany s’amplia 
l’oferta de Casals de Nadal amb una proposta d’activi-
tats variada i atractiva que permetrà a tots els infants i 
joves gaudir d’un Nadal ple d’experiències enriquidores. 
Aquesta proposta és una mostra més del treball con-
junt per oferir un temps de lleure de qualitat als nostres 
infants i joves. Les entitats que organitzen aquestes 
activitats són:
 
- AMPA de l’escola Montnegre
- AMPA de l’institut escola La Tordera
- AMPA de l’escola Soler de Vilardell
- Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes
- Club bàsquet Sant Celoni
- Club esportiu Sant Celoni
- Penya barcelonista Sant Celoni

Trobareu més informació a www.santceloni.cat/casals  
o adreçant-vos directament a les entitats que organit-
zen les activitats. Us encoratgem a gaudir-ne!
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