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Dissabte
23 de juny

 FESTA NACIONAL  
DELS PAÏSOS CATALANS

FLAMA DEL CANIGÓ I  
REVETLLA DE SANT JOAN

La Flama del Canigó és la festa d’encesa 
dels Focs de Sant Joan, símbol de la 
nostra identitat; una festa popular 

arrelada al llarg dels Països Catalans 
que té l’element del foc com a símbol 

preeminent. La tradició de les fogueres 
de Sant Joan és una celebració molt 
antiga, transmesa de generació en 

generació al llarg de molts segles. Amb 
ella, els primers pobladors de les nostres 

comarques festejaven la nit més curta 
de l’any, el solstici d’estiu. D’aquesta 

manera, s’han anat transformant 
aquelles celebracions prehistòriques en 

els Focs de Sant Joan actuals.

La matinada del 22 al 23 de juny la 
Flama del Canigó es renova al cim 

d’aquesta muntanya del Pirineu català 
i centenars de voluntaris i equips de 
foc la distribueixen arreu dels Països 

Catalans seguint diverses rutes per tal 
d’encendre les fogueres de la nit de Sant 

Joan. Així comença, any rere any, la 
celebració d’una festa ancestral vincu-
lada al solstici d’estiu que és també un 
símbol de germanor entre els territoris 

de parla catalana.

Acte de benvinguda  
de la Flama del Canigó
- 6 de la tarda
- plaça de l’Església de  
la Batllòria

Marxa amb la Flama del  
Canigó de la Batllòria a Sant 
Celoni. Podeu acompanyar la 
flama corrent o amb bicicleta
- 2/4 de 7 de la tarda 
- sortida del pont de la Tordera
Recorregut: plaça de l’Església de la Bat-
llòria, c. Montnegre, c. Camí Ral, pont de 
la Tordera, pista paral·lela a la Tordera fins 
l’Altrium

Sardanes amb la cobla la 
Principal de l’Escala
- 7 de la tarda
- plaça de la Vila

Sortida de la Cercavila de la 
Flama del Canigó fins la plaça de 
la Vila, amb entitats del municipi
- 2/4 de 8 del vespre 
- La Creu

Arribada de la Flama del  
Canigó, ball d’homenatge,  
lectura del missatge i ballada 
d’una sardana al voltant de la 
flama 
- 8 del vespre  
- plaça de la Vila
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A LA PLAÇA DE LA VILA

Correfoc amb la Colla  
Espurnes del Montseny 
- 2/4 de 9 del vespre
- Sortida de la plaça  

del Bestiar
Recorregut: pl. del Bestiar, c. Santa Fe, 
c.Torres i Bages, c. Bellvert i plaça del 
Bestiar

Sopar Revetlla  
de Sant Joan  
- 2/4 de 10 del vespre 
- Preu: 10 €
Amanida verda i combinat de rostit amb 
salsa (una botifarra, 1/8 de pollastre i 
tall de costella de porc amb guarnició. 
Llesca de pa  amb tomàquet, aigua, vi 
negre i cafè o tallat i de postres Coca 
de Sant Joan (peça individual)
- Venda de tiquets numerats:  
del 17 al 20 de juny de 9 a 14 h i 
dimarts 18 de 17 a 19 h a la  
Rectoria Vella

Concert amb  
l’Orquestra Maribel +  
La Nit més Sonada  
amb Dj’s!
- de 2/4 de 12 de la nit 
 a 5 de la matinada

En cas de pluja, el sopar i el concert es 
faran al Pavelló Municipal d’Esports 11 
de setembre 

Org.: entitats de cultura popular  
del municipi

A LA PISTA COBERTA

Sopar 
- 2/4 de 10 de la nit
- Preu sopar: 20 € socis, i 23 € 

no socis. Reserva de tiquets a 
l’Esplai

A continuació, 
Ball de revetlla amb Blue Moon
- Entrada gratuïta

Org.: Esplai de la Gent Gran

A LA BATLLÒRIA

Sopar i Revetlla popular
- de 9 del vespre a  
4 de la matinada

- carrer de les Escoles  
(davant la Pedra de la Pau)

Cadascú ha de dur el seu sopar! 
Hi haurà servei de cafè i de taules i 
cadires!

ALS BARRIS

Turó de la Mare de Déu del Puig 
Sopar i ball 
- 9 del vespre / carrer Pitarra
Org: AV del Turó de la Mare de Déu del Puig

Les Borrelles - Les Torres 
Sopar de carmanyola i  
ball amb disco mòbil  
- pista esportiva del barri  
- 9 del vespre  
Org: AV de les Borrelles - Les Torres

Les Illes Belles 
Sopar i música 
- plaça Illes Belles  
- 9 del vespre 
Org: AV de les Illes Belles

Sant Ponç 
Sopar de carmanyola i música 
- plaça Rafael Ferrer  
- 9 del vespre
Org: AV de Sant Ponç



Dilluns 
24 de juny   
Ball a l’Esplai amb Isa
- 2/4 de 6 de la tarda
- l’Esplai 
- Preu: 4 € socis i  

5 € no socis
Organitza: Esplai de la Gent Gran 

Dimarts 
25 de juny
Assaig obert de ball  
de bastons
- 9 del vespre
- plaça del Bestiar
Organitza: Colla Bastonera  
Quico Sabaté

Dimarts i dijous 
25 i 27 de juny
1a Escola d’Estiu
Economia social i solidària, 
comunicació i xarxes socials, 
treball de cures i resolució de 
conflictes. + info: @infoclau 
- tarda
- La Clau 
Organitza: La Clau

Divendres 
28 de juny
Open Night, botigues amb 
ambient eivissenc. Sorteig 
de diverses paneres amb 
productes dels comerços  
de la Vila
- de 5 de la tarda  

a 11 de la nit
- carrers de la Vila

Contes itinerants de la 
Biblioteca, Marilu’s Stories
- 6 de la tarda
- jardins de la Rectoria Vella

Ballada de Sardanes  
a la fresca
- 6 de la tarda
- plaça de la Vila
Organitza: Esplai de la Gent Gran

Assemblea oberta  
de la PAH
- 7 de la tarda
- plaça del Bestiar

Cicle de concerts a la 
fresca a Cop de Sandàlia 
- 2/4 de 8 de la tarda
- carrer Alguersuari, 16 
Organitza: La Clau del Baix Montseny

Cinema en VO Altrium
Most beautiful island
- 2/4 de 9 del vespre 
- sales Ocine
- Preu: 4,50 €
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Dissabte 
29 de juny
Wine & Cheese Montseny 
amb mostra de formatges 
de proximitat i vins de petit 
productor
- de 5 de la tarda a  

11 de la nit
- plaça de l’Església

Festival de dansa Flamenc
- 7 de la tarda
-  plaça de la Vila
Organitza: Grup de ball flamenc  
de Sant Celoni

Encants grocs
Brocanters, tallers infantils, 
espectacles, food truck, 
xerrades, show de màgia
- de 4 de la tarda  

a 11 de la nit
- parc de la Rectoria Vella
Organitza: ANC i Òmnium Cultural

Diumenge 
30 de juny
Ball a l’Esplai amb Sílvia
- 2/4 de 6 de la tarda
- l’Esplai 
- Preu: 4 € socis i  

5 € no socis
Organitza: Esplai de la Gent Gran

Mostra de Dansa a benefici 
de l’Associació Neurològica
- 6 de la tarda
- Teatre Ateneu, Sala Gran
- Preu: 8 €
Organitza: Estudi de Dansa  
Margarita Ponce
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JULIOL
Dimecres
3 de juliol
Cicle de cinema a la 
fresca Figuras Ocultas
- 2/4 de 10 de la nit
- plaça de l’Estació
Organitza: Assemblea de  
Joves de Sant Celoni

Dijous  
4 de juliol

Dijous a la fresca! Música
Step up amb Aupa Quartet
- 10 de la nit
- jardins de la Rectoria Vella
+ info: pàgina 17

Divendres, dissabte i  
diumenge  
5, 6 i 7 de juliol
FESTA MAJOR  
DE LES BORRELLES -  
LES TORRES
Sopar popular, ball, animació 
infantil, festa d’escuma, 
concursos, arrossada... 
+ Info a:  
www.santceloni.cat/agenda
Organitza: Associació de Veïns 
de les Borrelles - Les Torres

Divendres 
5 de juliol
Ballada de Sardanes  
a la fresca
- 6 de la tarda
- plaça de la Vila
Organitza: Esplai de la Gent Gran

Escape Room
- 2/4 de 7 de la tarda
- sala Bernat Martorell  

de Can Ramis
- Preu: 10 € 
Inscripcions a  
www.santceloni.cat/
formularis

Contes itinerants de la 
Biblioteca Contes de cavall  
amb la Cia Patawa
- 7 de la tarda
- plaça Baix Montseny,  

Sax Sala

Cicle de concerts a la 
fresca  a Cop de Sandàlia 
- 2/4 de 8 de la tarda
- carrer Alguersuari, 16 
Organitza: La Clau del Baix Montseny

Actuem als barris,  
concert amb a Big Band  
de l’Escola de Música
- 8 del vespre
- carrer Joan Maragall
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Dissabte 
6 de juliol

FESTA MAJOR  
A CAN COLL
Petanca, jocs infantils, 
concursos, festa d’escuma, 
ball, actuacions en directe i 
sopar de germanor
+ Info a: 
www.santceloni.cat/agenda
Organitza: Associació de Veïns Can Coll

Mercat de la  
Ganga d’Estiu
- de les 5 de la tarda  

a 2/4 de 9 del vespre
- carrer Anselm Clavé
Organitza: Associació de Veïns i 
Comerciants Anselm Clavé Centre

Els cantaires, si vols venir a 
cantar, cada dissabte primer 
de mes vine al carrer Major 
de Dalt. Fem un recorregut 
fins a la plaça de la Vila 
- 12 del migdia
- carrer Major de Dalt

II Festival ArtNative  
Festival d’art alternatiu amb 
música ambient, dansa, 
pintura, tallers infantils, servei 
de barra i foodtrucks per a 
tots els públics
- 6 de la tarda
- jardins de la Rectoria Vella
Organitza: Pisando Uva Project

Diumenge  
7 de juliol
Ball a l’Esplai amb Odisea
- 6 de la tarda
- Teatre Ateneu, Sala Gran
- Preu: 6 € socis i  

7 € no socis
Organitza: Esplai de la Gent Gran

Cicle de xerrades Àgora 
Lluita LGTB  
- 6 de la tarda
- plaça de l’Estació
Organitza: Assemblea  
de Joves de Sant Celoni

Dimarts 
9 de juliol
Assaig obert de ball  
de bastons
- 9 del vespre
- plaça Rafael Ferrer,  

Sant Ponç
Organitza: Colla Bastonera  
Quico Sabaté

Dimecres 
10 de juliol
Final 38a Copa Futbol  
Sala Sant Celoni
- 2/4 de 9 del vespre
- pistes Poliesportives  

del Camp de Futbol
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Dimecres
10 de juliol
Cicle de cinema 
a la fresca Pride
- 2/4 de 10 de la nit
- plaça de l’Estació
Organitza: Assemblea  
de Joves de Sant Celoni

Dijous
11 de juliol
Dijous a la fresca! Circ
Ovvio amb  
Kolektive Laps Circk
- 10 de la nit
- plaça de la Biblioteca
+ info: pàgina 18

Divendres
12 de juliol   
Ballada de Sardanes  
a la fresca
- 6 de la tarda
- plaça de la Vila
Organitza: Esplai de la Gent Gran

Assemblea oberta  
de la PAH
- 7 de la tarda
- parc de les Illes Belles

Contes itinerants de la 
Biblioteca El drac del riu 
amb Eva Gonzàlez
- 7 de la tarda
- parc de les Borrelles -  

Les Torres

Cicle de concerts a la 
fresca a Cop de Sandàlia 
- 2/4 de 8 de la tarda
- carrer Alguersuari, 16
Organitza: La Clau del Baix Montseny

Diumenge
14 de juliol  
CELEBRACIÓ DE  
SANT CRISTÒFOL

Concentració  
de vehicles clàssics
- 9 del matí
- carrer Major de Dalt (entre 

ctra. Vella i c. Sant Martí)

Sortida del recorregut  
fins a la plaça de l’Església
- 12 del migdia,
- carrer Major de Dalt

Benedicció de vehicles 
obert a tothom
- 2/4 d’1 del migdia
- plaça de l’Església

Organitza: Carai com Peta amb la  
col·laboració de l’AV carrer Major 
de Dalt

Ball de l’Esplai amb Artur
- 2/4 de 6 de la tarda
- l’Esplai
- Preu: 4 € socis i  

5 € no socis
Organitza: Esplai de la Gent Gran
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Cicle de xerrades Àgora 
Lluita LGTB  
- 6 de la tarda
- plaça de Rafael Ferrer,  

Sant Ponç
Organitza: Assemblea  
de Joves de Sant Celoni

Dimarts
16 de juliol
Assaig obert de ball de 
bastons
- 9 del vespre
- plaça 1 d’Octubre
Organitza: Colla Bastonera  
Quico Sabaté

Dijous
18 de juliol
Spoiler de Festa Major 
2019 presentació de les 
novetats de la festa
- 10 de la nit
- plaça Rafael Ferrer,  

de Sant Ponç

I a continuació,

Dijous a la fresca!  
Cinema d’animació 
Selecció de curts d’animació
+ info: pàgina 19
 

Divendres
19 de juliol
Ballada de Sardanes  
a la fresca
- 6 de la tarda
- plaça de la Vila
Organitza: Esplai de la Gent Gran

Contes itinerants  
de la Biblioteca 
L’Abric a càrrec  
de Mireia Peña
- 7 de la tarda
- plaça Rafael Ferrer,  

Sant Ponç

Cicle de cinema a la 
fresca Comandante Arian
- 2/4 de 10 de la nit
- plaça de l’Estació
Organitza: Assemblea  
de Joves de Sant Celoni

Divendres, dissabte i  
diumenge 
19, 20 i 21  
de juliol 
FESTA MAJOR  
DE SANT PONÇ
Sopar de germanor,  
ball de nit, inflables,  
sardanes, sevillanes, 
animació infantil...
+ Info:  
www.santceloni.cat/agenda
Organitza: AV de Sant Ponç
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Dissabte
20 de juliol 
Sortida nocturna amb els 
geganters de la Batllòria  
cap a les Llobateres
- 9 del vespre 
- sortida de l’Escola 

Montnegre
- Preu: 5 € 
Organitza: Colla de Geganters i  
Grallers de la Batllòria

Diumenge
21 de juliol 
Ball a l’Esplai  
amb Arritmics
- 6 de la tarda
- Teatre Ateneu, Sala Gran
- Preu: 6 € socis i  

7 € no socis
Organitza: Esplai de la Gent Gran

Cicle de xerrades Àgora 
Lluita LGTB  
- 6 de la tarda
- plaça Baix Montseny,  

Sax Sala
Organitza: Assemblea  
de Joves de Sant Celoni

Dimarts
23 de juliol
Assaig obert de  
ball de bastons
- 9 del vespre
- davant del Pavelló 11  

de setembre
Organitza: Colla Bastonera  
Quico Sabaté

Dijous
25 de juliol

Dijous a la fresca! Circ
Quan no tocàvem de peus 
a terra amb Circ Pistolet
- 10 de la nit
- plaça de la Biblioteca
+ info: pàgina 20

Divendres i dissabte
26 i 27 de juliol
FESTA MAJOR DE  
LES ILLES BELLES
Sopar i ball de nit,  
jocs i animació infantil...
+ Info:  
www.santceloni.cat/agenda
Organitza: AV de les Illes Belles 
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Divendres
26 de juliol 
Ballada de Sardanes  
a la fresca
- 6 de la tarda
- plaça de la Vila
Organitza: Esplai de la Gent Gran

Contes itinerants  
de la Biblioteca  
Contes remuuugats  
a càrrec de Gina Podestà
- 7 de la tarda
- parc de les Illes Belles

Assemblea oberta  
de la PAH
- 7 de la tarda
- plaça Rafael Ferrer

Les Veus del Claustre
- 8 del vespre
- carrer Major de Dalt
Organitza: AV carrer Major de Dalt

Cicle de cinema a la 
fresca Persepolis
- 2/4 de 10 de la nit
- plaça de l’Estació
Organitza: Assemblea de Joves  
de Sant Celoni 

Diumenge
28 de juliol 
Ball de l’Esplai  
amb Moncayo
- 2/4 de 6 de la tarda
- Teatre Ateneu, Sala Gran
- Preu: 6 € socis i  

7 € no socis
Organitza: Esplai de la Gent Gran

Cicle de xerrades Àgora 
Lluita LGTB  
- 6 de la tarda
- Rectoria Vella
Organitza: Assemblea  
de Joves de Sant Celoni

Dimarts
30 de juliol 
Assaig obert de ball  
de bastons
- 9 del vespre
- plaça de l’Estació
Organitza: Colla Bastonera 
Quico Sabaté
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AGOST
Dijous
1 d’agost
Dijous a la fresca! Música
Senegal a l’escenari 
amb Ngomez Nokas
- 10 de la nit
- jardins de la Rectoria Vella
+ info: pàgina 21

Divendres
2 d’agost
Ballada de Sardanes  
a la fresca
- 6 de la tarda
- plaça de la Vila
Organitza: Esplai de la Gent Gran

Dissabte
3 d’agost
Forastocks
- tot el dia 
- carrer Anselm Clavé
Organitza: Associació de Veïns i 
Comerciants Anselm Clavé Centre

FESTA MAJOR VALL 
D’OLZINELLES
Activitats diverses, 
animació infantil, sopar 
popular i ball...
+ Info: Facebook 
Vall d’Olzinelles Festes
Organitza: Associació Cultural  
de la Vall d’Olzinelles

Els cantaires, si vols venir a 
cantar, cada dissabte primer 
de mes vine al carrer Major 
de Dalt. Fem un recorregut 
fins a la plaça de la Vila 
- 12 del migdia
- carrer Major de Dalt

Diumenge
4 d’agost
Ball a l’Esplai  
amb Sílvia
- 2/4 de 6 de la tarda
- l’Esplai 
- Preu: 4 € socis i  

5 € no socis
Organitza: Esplai de les Gent Gran
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Dimarts
6 d’agost
Assaig obert de ball  
de bastons 
- 9 del vespre
- plaça de l’Església
Organitza: Colla Bastonera  
Quico Sabaté

Dijous
8 d’agost
Dijous a la fresca! Circ
Back 2 classics  
amb Planeta Trampolí
- 10 de la nit
- plaça de la Biblioteca
+ info: pàgina 22

Divendres 
9 d’agost
Ballada de Sardanes  
a la fresca
- 6 de la tarda
- plaça de la Vila
Organitza: Esplai de la Gent Gran

Diumenge
11 d’agost
Ball a l’Esplai  
amb P. Garcia
- 2/4 de 6 de la tarda
- l’Esplai 
- Preu: 4 € socis i  

5 € no socis
Organitza: Esplai de les Gent Gran

Dimarts
13 d’agost
Assaig obert de ball  
de bastons 
- 9 del vespre
- plaça de la Vila
Organitza: Colla Bastonera  
Quico Sabaté

Dijous
15 d’agost
Ball a l’Esplai  
amb Sílvia 
- 2/4 de 6 de la tarda  
- l’Esplai 
- Preu: 4 € socis i  

5 € no socis
Organitza: Esplai de la Gent Gran

Dijous a la fresca!  
Cinema de muntanya
This mountain life del 
Festival de Muntanya  
de Torelló 2019
- 10 de la nit
- plaça Rafel Ferrer,  

Sant Ponç
+ info: pàgina 23

Diumenge
18 d’agost
Ball a l’Esplai amb Franky 
- 2/4 de 6 de la tarda
- l’Esplai 
- Preu: 4 € socis i  

5 € no socis
Organitza: Esplai de la Gent Gran
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Dijous
22 d’agost
Dijous a la fresca! Circ
Koselig amb la companyia 
Capicua 
- 10 de la nit
- plaça de la Biblioteca
+ info: pàgina 24

Diumenge
25 d’agost
Ball a l’Esplai  
amb Moncayo
- 2/4 de 6 de la tarda
- l’Esplai 
- Preu: 4 € socis i  

5 € no socis
Organitza: Esplai de la Gent Gran

Dimarts 
27 d’agost
Assaig obert de  
ball  
de bastons
- 9 del vespre
- plaça Baix Montseny,  

Sax Sala
Organitza: Colla Bastonera  
Quico Sabaté

Dijous 
29 d’agost
Dijous a la fresca! Música
Dies millors amb Joan Rovira 
en format acústic 
- 10 de la nit
- jardins de la Rectoria Vella
+ info: pàgina 25

FESTA MAJOR 
D’ESTIU DE  

LA BATLLÒRIA
Sopar popular,  

correfoc,  
orquestres,  

animació infantil,  
festa de l’escuma,  

futbol,  
gegants,  

havaneres,  
concert,  

ball  
i molt més!

Dijous, divendres, 
dissabte i diumenge

22, 23, 24 i 25 
d’agost

www.santceloni.cat/ 
labatlloria
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ACtivitats D’estiu per a joves

+ informació i inscripcions 
a www.santceloni.cat/joves

ESCAPE ROOM 

Per a joves de 14 a 26 anys

Divendres 5 de juliol 

Hora: a 2/4 de 10 de la nit
Lloc: Sala Bernat Martorell 
de Can Ramis
Preu: 10 €

CURS INTENSIU 
D’ANGLÈS 
NIVELL MIG

De l’1 al 26 de juliol

Hora:  
de dilluns a divendres  
de 2/4 de 10 a 2/4 d’1
Lloc: Sax Sala – Centre de 
Formació i Ocupació del 
Baix Montseny
Preu: 45 €

PROGRAMACIÓ  
DE JOCS I  
VIDEOJOCS  
AMB MICRO:BIT  
Per a joves de 12 a 16 anys

Dilluns 8, dimarts 9 i 
dimecres 10 de juliol

Hora: de 10 del matí  
a 1 del migdia

Lloc: Sax Sala – Centre de 
Formació i Ocupació del 
Baix Montseny

Preu: 40 €

DISSENY DE 
VIDEOJOCS RPG  
Per a joves d’11 a 16 anys

Dimarts 2, dijous 4, 
dimarts 9 i dijous 11  
de juliol

Hora: 6 de la tarda
Lloc: Biblioteca 
l’Escorxador

TALLER 
D’ESCORNABOT 
Per a joves de 12 a 16 anys

Del dilluns 15 al  
dijous 18 de juliol

Hora: de 10 del matí a 1 del 
migdia

Lloc: Sax Sala – Centre de 
Formació i Ocupació del 
Baix Montseny

Preu: 50 €

SORTIDA AMB BTT   
+ PAINTBALL  
Per a joves de 12 a 26 anys

Dimecres 10 de juliol i 
divendres 12 de juliol 

Hora: dimecres de 10 a 12  
del migdia i divendres  
de 8 a 2 del migdia

Preu: 15 €
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4 de juliol > Jardins de la Rectoria Vella 
MÚSICA / STEP UP

11 de juliol > Plaça de la Biblioteca 
CIRC  / OVVIO

18 de juliol > Plaça Rafael Ferrer 
Música / CURTS D’ANIMACIÓ

25 de juliol > Plaça de la Biblioteca 
CIRC / QUAN NO TOCÀVEM DE PEUS A TERRA 

1 d’agost > Jardins de la Rectoria Vella 
MÚSICA/ SENEGAL A L’ESCENARI

8 d’agost > Plaça de la Biblioteca 
CIRC / BACK 2 CLASSICS

15 d’agost > Plaça Rafael Ferrer
CINEMA DE MUNTANYA / THIS MOUNTAIN LIFE

22 d’agost > Plaça de la Biblioteca 
CIRC /  KOSELIG

29 d’agost > Jardins de la Rectoria Vella 
MÚSICA /  JOAN ROVIRA

dijous
a la

fresca
*

2019

A les 10 de la nit
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Aupa Quartet és molt més que una formació de corda. 
L’aspecte clàssic dels seus instruments contrasta amb la 
música que surt d’ells, plena de groove, força i esponta-
neïtat. Les seves composicions pròpies tenen una base 
característica del Funk i del Rock, on per moments, brillen 
solos improvisats que recorden al Jazz. Al seu espectacle 
StepUP presenten la música del seu útim cd UP, alguns 
temes inèdits i sorpreses musicals que el públic fàcilment 
reconeixerà. #FreeStrings defineix amb força exactitud el 
que aquests 4 músics fan amb els seus instruments tradi-
cionalment clàssics. 

Durada: 75’

4 de juliol
Jardins de la Rectoria Vella
A les 10 de la nit

STEP UP 
Aupa Quartet

Asier Suberbiola Unánue > violí i direcció
Felipe Escalada Ferrándiz > viola i direcció
Pere Nolasc Plana Turu > violí
Uri Català García > cello

Dijous 

Música

17
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OVVIO 
Kolektive Laps Circk

David Díez Méndez i Tomàs Vaclavek > intèrprets
David Díez Méndez, Tomàs Vaclavek i Gabriel Mitel > direcció

18

11 de juliol
Plaça de la Biblioteca
A les 10 de la nit

Dijous 

Circ

On es troba el límit extrem de l’equilibri? Aquell instant 
perfecte on les lleis de la gravetat semblen vençudes, 
sobrepassades, desaparegudes. On es troba el límit de les 
nostres capacitats? Algunes vegades ho aconseguim, altres 
no. Algunes vegades ho sobrepassem, altres no. Algunes 
vegades caiem, altres no. Ens agrades ambdues, OVVIO! 
OVVIO és la trobada entre dues personalitats oposades, 
que porten a dins la mateixa necessitat de risc, l’aclapara-
dora urgència de descobrir fins a on poden abans que la 
física i la casualitat els derrotin.

Durada: 50’
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Selecció d’alguns dels millors curts d’animació per a tots 
els públics que ens faran riure, emocionar i pensar sobre la 
vida, en general.

Durada: 60’

18 de juliol
Plaça Rafael Ferrer, Sant Ponç
A les 10 de la nit

SELECCIÓ DE  
CURTS D’ANIMACIÓ

Dijous 

Curts
d’animació

19



Enric Petit Estrenjer i Tomàs Cardús Romeu >  
autors i intèrprets José Luís Redondo > direcció

Un viatge en el temps a través dels records d’aquelles 
tardes de jocs i bones estones, a vegades rient, a vegades 
suant, però sempre gaudint, plens d’emocions genuï-
nes i de complicitat, buscant l’equilibri fràgil entre dues 
persones... És un espectacle que transmet una regressió 
que porta a dos personatges reals en els seus inicis, quan 
estaven plens d’il·lusió i somiaven tot el que serien i farien, 
onon tot era innocència, joc, descoberta, risc i desafia-
ment... Quan no tocàvem de peus a terra... Un espectacle 
ple d’equilibris, verticals, humor i teatre corporal.

Durada: 50’

20

25 de juliol
Plaça de la Biblioteca
A les 10 de la nit

QUAN NO TOCÀVEM 
DE PEUS A TERRA

Dijous 

Circ Pistolet

Circ



21

1 d’agost
Jardins de la Rectoria Vella
A les 10 de la nit

SENEGAL 
A L’ESCENARI

Dijous 

Música

Oumar Ngom > djembe i sabar Mamadou Ngom > conga i  
sabar Mor Ndiaye Bata Ngom > dun-duns Alasane Dia > 
soruba Moussa Sene > djembe, sabar i tama Lamine Fall > 
djembe Moussa Djeme > djembe Samy Sene > soruba i saber
Roger > bateria Alune Ndiaye > veus i ball Papis Diatta > veus 
i ball Adama > ball

Percussió i dansa africana. Els Ngomez Nokas es presen-
ten com la salsa picant de la família Ngom. Porten més de 
10 anys a Barcelona fent ballar a ritme de sabar. Diuen: 
”Ngomez Nokas son un huracán. Muy serio. Muy bestia. 
Muy fiesta. [...] Aquí no hay voces ni melodías. La música 
sabar es todo ritmo y su objetivo es incitar al baile más 
desenfrenado.”
 
Durada: 90’

Ngomez Nokas
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8 d’agost
Plaça de la Biblioteca 
A les 10 de la nit

Dijous 

BACK 2 CLASSICS

Espectacle de llit elàstic fresc, proper i íntim per a tota la 
família. Un espectacle on el llit elàstic pren vida pròpia 
entre les bogeries i acrobàcies del seu protagonista. Un 
espectacle ple d’humor, poesia i caramboles que canviaran 
el concepte que tenim del llit elàstic. Voleu formar part? 
Esteu tots convidats! Imagina un lloc el que pots volar i 
ser tan lleuger com una ploma o pesat com un elefant. Un 
lloc en el qual es pot viure del revés i on en lloc de caminar 
es balla al ritme d’una música que es transforma des d’un 
tocadiscs … un lloc on el sòl trontolla.

Durada: 40’

Circ

Àngel de Miguel Garcia >autor i intèrpret
Jordi Mas  > direcció

Planeta Trampolí
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Grant Baldwin. Canadà. 2018

15 d’agost
Plaça Rafael Ferrer, Sant Ponç 
A les 10 de la nit

Dijous 

THIS  
MOUNTAIN LIFE

Les emocions que provoquen els paisatges muntanyencs 
és universal i no tenen en compte edat, gènere, professió o 
el bagatge personal. La Martina i la seva mare Tania, de 60 
anys, s’embarquen en una aventura de 6 mesos i 2300 km 
fins a Alaska a través de les muntanyes. Una congregació 
de monges, un fotògraf enterrat per una allau, un apassi-
onat alpinista, un artista de la neu o una parella que hi viu 
des de fa 50 anys, què porta a tota aquesta gent a sacrifi-
car-ho tot per viure enmig de les muntanyes?
Premi BBVA al millor film de Muntanya 2018 i Premi FEEC 
a la millor fotografia, dins el Festival de Cinema de Munta-
nya de Torelló 2019

Durada: 70’

Cinema
de

Muntanya

Tour Festival de  
Torelló 2019



KOSELIG
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22 d’agost
Plaça de la Biblioteca 
A les 10 de la nit

Dijous 

Yolanda Gutierrez Encuentra, Rebeca Gutierrez Encuentra,  
Sira Bover Egea i Misa Oliva Dosaiguas > autores i intèrprets 
Oscar Valsecchi > direcció

El pas del temps ens canvia però hi ha coses que mai ho fan, 
com la sensació de caliu que sorgeix al compartir petits plaers 
amb la gent propera. Això és Koselig. Cinc personatges insòlits 
conviuen en un carruatge multifuncional, on de la rutina 
se’n fa un joc, el caos pot convertir-se en una quotidianitat 
extraordinària, els records es gronxen al trapezi, les il·lusions 
s’enfilen al màstil i les experiències s’enreden a la corda doble. 
Escenes plenes de circ, teatre, humor i màgia on es tracta de 
conviure i sobreviure però sobretot de viure.  

Durada: 50’

Circ

Capicua
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29 d’agost
Jardins de la Rectoria Vella 
A les 10 de la nit

Joan Rovira en format acústic

Dijous 

Joan Rovira ve a Sant Celoni a presentar-nos el seu 3r 
treball Dies millors, noves cançons amb un nou so sense 
perdre la seva essència. Fusió de ritmes caribenys i festius 
combinats amb unes lletres eufòriques que arriben i 
enganxen a tots els públics. Soldo ut per totes les sales on 
va presentar el seu darrer treball “Encara tenim temps” i 
guanyador de dos Premis Endarrock com a Artista Revela-
ció 2016 i Millor Disc d’Autor 2018.

Durada: 60’

DIES MILLORS
Joan Rovira > intèrpret

Música



CAN RAMIS

Exposicions

RECTORIA VELLA

Fins al 14 juliol

Naturalesa i moviment. 
Bokushou, l’avantguarda 
de la cal·ligrafia japonesa  
Obres d’Eva Ibañez Cano
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

L’encanteri dels 
arbres del Montseny, 
fotografies de Clara 
Uriach i David Uriach 
Horari 
dissabtes 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

26

Exposició col·lectiva 
Obres dels alumnes del 
Taller Obert de Dibuix i 
Pintura del Centre  
Municipal d’Expressió
A la Sala Petita 
Entre fang i pinzells 
de Magda Poyal
Horari:  
de dimecres a 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

Del 6 al 21 de juliolFins al 30 de juny



ELS

JOC DE GEOCERCA
Descobreix els secrets

del nostre entorn natural!

TRESORS
DEL BOSC

Passa per l’Oficina 
de Turisme, recull 
el teu passaport 
d’explorador 
i bona cerca!

Edat recomanada: 
de 7 a 12 anys

Material necessari: 
- GPS o mòbil que en porti
- Mòbil amb lector de codi QR
- Llapis i goma
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www.facebook.com/ajsantceloni

@ajsantceloni

@ajsantceloni

t.me/ajsantceloni

www.santceloni.cat/agenda

2019

Hi col·labora

 L’ESTIU!
A SANT CELONI
I LA BATLLÒRIA

VIU


