Portada: Cassandra Ariza Lisbona
(guanyadora del 31è concurs del cartell de la Festa Major)
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Celonines, celonins,
La Festa Major 2021 és a punt de començar!
La cultura és un element vehicular i transformador a les nostres vides. La cultura ens
alimenta i ens fa créixer, és festa i alegria, però també és aprenentatge, integració, salut
i vida. Per això, a Sant Celoni i a La Batllòria #SomCultura!
Des de l’Ajuntament, i com no podria ser d’una altra manera, seguim donant suport al sector cultural
i us presentem un programa de Festa Major ampli i per a tots els públics, fent renúncies a grans actes
multitudinaris, cercaviles, correfocs, àpats populars, barraques o a les tradicionals proves del Corremonts,
però buscant alternatives per poder gaudir, participar i emocionar-se. Aquest, però, serà un programa
viu, que potser caldrà modificar o actualitzar per adaptar-lo als protocols i mesures de prevenció de la
Covid-19 que puguin anar sorgint.
Un any més, doncs, apostem per una festa segura, aplicant les mesures de prevenció corresponents i amb
aforaments limitats, preveient, però, dues sessions per a alguns dels espectacles/concerts per poder atendre el màxim de públic.
Les entitats, associacions, col·lectius i clubs de la vila són el motor de moltes iniciatives, accions i actes; són
punt de trobada, d’aprenentatge i de valors. La pandèmia ha suposat un escull que ha motivat la presa de
decisions difícils, però també ha fet incentivar la creativitat del nostre teixit associatiu. Moltes gràcies per
la feina feta, i us animo a seguir endavant, donant empenta a la cultura.
Els valors que fan gran una Festa Major i una vila són molts importants i és un repte que ens implica a
totes i a tots. Per això, seguim i seguirem treballant per una festa integradora, igualitària i solidària, amb
respecte envers tothom i evitant excessos i hàbits poc saludables.
Tot i ser una Festa Major singular, volem que sigui especial i emotiva, i esperem que la gaudiu al màxim.
A totes les persones, entitats, col·lectius, artistes i intèrprets, personal tècnic de l’espectacle, professionals
de l’Ajuntament i personal col·laborador, moltes gràcies per seguir lluitant per la cultura i fer possible un
any més la nostra festa!
Cuideu-vos! Cuidem-nos!
Bona Festa Major!

Raül Garcia Ramírez
Alcalde
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ESCALFANT
MOTORS
DE LA
FESTA
MAJOR

Dilluns

Dijous

Passejada de les Ermites
Aquest any la passejada de les
Ermites la podreu fer seguint les
mesures de seguretat sanitàries.
- Us plantegem fer la passejada
qualsevol dia de la setmana a
qualsevol hora, del dilluns 30
d’agost a dissabte 4 de
setembre
+ info a la pàgina 8

Torneig històric de Futbol
del Vallès Oriental
Quarts de Final
- 2/4 de 7 de la tarda
- Camp d’esports 11
de setembre
- Aforament limitat

30 d’agost

Dimecres

1 de setembre
De divendres a dilluns

27, 28, 29
i 30 d’agost

Dóna sang i plasma
per a la festa
- De 10 a 2 del migdia i
de 5 a 9 del vespre
(excepte diumenge 29 d’agost,
de 10 a 2 del migdia)
- Sala Bernat Martorell de
Can Ramis
- Cal inscripció prèvia a
www.donasang.gencat.cat
Organitza: Associació de Donants
de Sang del Vallès Oriental
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Prova aquest esport!
Hoquei
- De les 6 de la tarda
a les 8 del vespre
- Zona esportiva del Sax Sala
Organitza: Club Patí de Sant Celoni

Prova aquests esports!
- 6 de la tarda: Aquaenergy
- 7 de la tarda: Zumba
- CME Sot de les Granotes
Organitza: CME Sot de les Granotes

2 de setembre

Organitza: Club Futbol Sant Celoni

Quina contra la repressió
- 7 de la tarda
- Jardins de la Rectoria Vella
Organitza: Grup de Suport Sane Absolució

Concert de Folk Swing
amb el grup La Charlatana
- 7 de la tarda
- Pati de l’Institut Escola Pallerola
Concerts de colles
de Senys i Negres
- 8 del vespre, amb Bagassa i
Quantum
- 10 de la nit, amb Motherfucker
- Pista d’atletisme
Col·labora: Colla dels MontSenys i dels
MontNegres

FESTA
MAJOR!
Divendres

3 de setembre
Iniciació a la Calistènia
- De 6 de la tarda a les
9 del vespre
- Zona Esportiva de Sant Ponç,
Parc de Calistènia
Concert espectacle
amb Dani Lleonart i la seva
Beatbox Experience. Un altre
tipus d’animació infantil
- 6 de la tarda
- Jardins de la Rectoria Vella

Exhibició d’street dance i
“batalla de gallos”
Sansa Rap Vol.3
- 5 de la tarda
- Zona esportiva del Sax Sala

Matí Boig
- 10 del matí
- Punt de trobada: Biblioteca
l’Escorxador
+ info a la pàgina 8

Organitza: Sansa Rap

Organitza: Palabra de Vida

Prova aquest esport!
Patinatge Artístic
- 10 del matí
- Camp d’esports 11 de setembre, pista coberta Jaume Pons

Pregó de Festa Major
A càrrec de l’actriu celonina
Teresa Vallicrosa
- 8 del vespre
- Pista d’atletisme

Hora del conte en anglès
Songs And Fun Show 2021
- 12 del migdia
- Pati de Can Ramis

Làser Tag
- A partir de les 8 del vespre
- Zona esportiva de Sant Ponç

Seguidament,
Concert
amb The Sey Sisters
Concert
amb La Tribut FM
- 11 de la nit
- Pista d’atletisme

Dissabte

4 de setembre

Exhibició de cultura popular
amb balls de bastons i
danses del món
- 6 de la tarda
- Pati de l’Institut Escola Pallerola

36è Torneig de petanca de
Festa Major
- 9 del matí
- Pistes de petanca de la
Rectoria Vella

Organitza: Colla Bastonera Quico Sabaté
i Passaltpas

Organitza: Club Petanca Les Borrelles

Organitza: Club patinatge artístic Sant Celoni

Organitza: Cambridge School

Prova aquest esport!
Patinatge Artístic
- 5 de la tarda
- Camp d’esports 11 de setembre, pista coberta Jaume Pons
Organitza: Club patinatge artístic Sant Celoni

RESERVA LA TEVA

ENTRADA

AFORAMENT LIMITAT
A TOTS ELS ACTES!
CAL ESTAR ATENT A LES
XARXES SOCIALS PER POSSIBLES
MODIFICACIONS DEL PROGRAMA
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Festival Arrels & Cultura
- Exhibició d’skate, 6 de la tarda
- Concerts amb els grups Inna
Sound Foundation i Matagalls,
2/4 de 8 de la tarda
- Parc d’activitats del
Pertegàs - Skatepark
Organitza: Associació Cultural Rastafari
Barcelona

Espectacle de Circ
a càrrec de Mabsutins
amb Nas Arrelats
- 6 de la tarda
- Zona esportiva de les
Illes Belles
Pedala amb energia
- De les 6 de la tarda
a les 9 del vespre
- Zona esportiva de les
Illes Belles
Col·labora: Diputació de Barcelona

Torneig històric de Futbol del
Vallès Oriental
Semifinals
- 2/4 de 7 de la tarda
- Camp d’esports 11 de
setembre
- Aforament limitat
Organitza: Club Futbol Sant Celoni

Exhibició i concert de swing
amb Shakin’all
- 7 de la tarda
- Pati de l’Institut Escola Pallerola

Concert
amb Sóc un Bohemio
- 8 del vespre
- Jardins de la Rectoria Vella

Organitza: Swingangsters

Organitza: Assemblea Joves Sant Celoni

Exhibició de cultura popular
Ballada dels gegants
de Sant Celoni
- 7 de la tarda
- Parc de la Rectoria Vella

Làser Tag
- A partir de les 8 del vespre
- Zona esportiva de Sant Ponç

Organitza: Colla de Geganters i Grallers
de Sant Celoni

Teatre
L’home orquestra amb PEYU
- 10 de la nit
- Teatre Ateneu - Sala Gran
- Preu: 3 €

Teatre
L’home orquestra amb PEYU
- 7 de la tarda
- Teatre Ateneu - Sala Gran
- Preu: 3 €
Concert
amb Orquestra Di-Versiones
- 8 del vespre
- Pista d’atletisme
Partit Hoquei Lliga
Club Esportiu Noia Freixenet vs
Club Patí Calafell
- 8 del vespre
- Camp d’esports 11 de setembre, pista coberta Jaume Pons
- Aforament limitat
Organitza: Club patí de Sant Celoni

Organitza: Palabra de vida

Havaneres
amb Son de l’Havana
- 10 de la nit
- Plaça de la Biblioteca
Concert
amb Orquestra Di-Versiones
- 11 de la nit
- Pista d’atletisme

RESERVA LA TEVA

ENTRADA

AFORAMENT LIMITAT
A TOTS ELS ACTES!
CAL ESTAR ATENT A LES
XARXES SOCIALS PER POSSIBLES
MODIFICACIONS DEL PROGRAMA
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Diumenge

5 de setembre
Marató de partits de hoquei
- A partir de les 10 del matí
- Camp d’esports 11 de setembre, pista coberta Jaume Pons
- Aforament limitat
Organitza: Club Patí de Sant Celoni

Splash slide
A partir de 6 anys
- 11 del matí
- C. Eduard Domènech
* Hi haurà 3 sessions. Cal escollir
la franja horària i fer la reserva de
les persones participants, infants
i adults. Els acompanyants que
no participen, no han de reservar
entrada
Inflables d’aigua infantils
- 11 del matí
- C. Eduard Domènech
* Hi haurà 3 sessions. Cal escollir
la franja horària i fer la reserva.
Els adults acompanyants no han
de reservar entrada
Concert
amb Ensemble del Centre
Municipal d’Expressió
- 12 del migdia
- Jardins de la Rectoria Vella

Concert familiar
amb Xiula
- 6 de la tarda
- Pista d’atletisme
Concert de Festa Major
amb l’orquestra La Chatta
- 7 de la tarda
- Teatre Ateneu - Sala Gran
Concert
amb el Noi de Tona
- 8 de la tarda
- Jardins de la Rectoria Vella
Organitza: La Sonora

Làser Tag
- A partir de les 8 del vespre
- Zona esportiva de Sant Ponç
Organitza: Palabra de vida

Concert de Festa Major
amb l’orquestra La Chatta
- 10 de la nit
- Teatre Ateneu - Sala Gran

Dilluns

6 de setembre
Espectacle familiar
a càrrec de la Cia. del Príncep
Totilau amb El meu amic Brutus
- 11 del matí
- Pati de l’Institut Escola Pallerola
Audició de Sardanes
amb la cobla Ciutat de Terrassa
- 12 del migdia
- Jardins de la Rectoria Vella
Espectacle familiar
a càrrec de la Cia. Anna Roca
amb Sommiacaixes
- 6 de la tarda
- Pati de l’Institut Escola Pallerola
Concert de fi de Festa Major
amb l’orquestra Yo suspendí
la EGB
- 7 de la tarda
- Pista d’atletisme

Concert
amb Àngels Gonyalons,
Una Nit de Musical
- 10 de la nit
- Jardins de la Rectoria Vella
Concert
amb The Tyets
- 11 de la nit
- Pista d’atletisme
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CORREMONTS
Atenció!

Aquest any el CORREMONTS
no serà puntuable!
El Corremonts és la competició
festiva entre MontSENYS i
MontNEGRES i degut a les
mesures de prevenció de la
Covid-19, i consensuat amb
les colles i l’ajuntament, aquest
any s’ha acordat que no sigui
puntuable.
Per no perdre el fil, us proposem
seguir participant a les proves que
es mantenen:
- Donació de sang i plasma
- Matí boig
- Passejada de les ermites

LES PROVES
DÓNA SANG I
PLASMA PER
A LA FESTA

a la Sala Bernat Martorell
de Can Ramis
Divendres, 27 d’agost,
de 10 del matí a 2 del migdia i
de 5 de la tarda a 9 del vespre
Dissabte, 28 d’agost,
de 10 del matí a 2 del migdia i
de 5 de la tarda a 9 del vespre
Diumenge, 29 d’agost,
de 10 del matí a 2 del migdia
Dilluns, 30 d’agost,
de 10 del matí a 2 del migdia i
de 5 de la tarda a 9 del vespre
Pot donar sang qualsevol
persona sana entre 18 i 65 anys
que pesi més de 50 kg.
Cal reservar cita prèvia a:
donarsang.gencat.cat

MATÍ BOIG

Dissabte 4 de setembre, a les
10 del matí, a la Biblioteca
l’Escorxador
El Matí Boig és una gimcana
que farà passar una molt bona
estona a grans i petits. Els participants s’hi han d’apuntar per
grups i hauran d’anar a buscar
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els objectes que l’organització
els hi demanarà en el mínim
temps possible.
Cal inscriure’s del 24 al 31
d’agost a www.santceloni.cat/
entrades. Els grups poden ser
entre 2 i 6 persones, com a mínim una ha de ser major d’edat.
Hi ha places limitades. Ens heu
de dir el nom del grup i per quina
colla participeu, Senys, Negres
o grup mixt. Aquest any, com en
les passades ocasions, també
caldrà nomenar un cap de colla
per a cada grup

PASSEJADA
DE LES ERMITES

Aquest any tornarem a fer
aquesta activitat es durà a terme
a través de les xarxes socials.
Podreu fer l’activitat qualsevol
dia de la setmana, entre el
dilluns 30 d’agost i el dissabte
4 de setembre.
Heu de passar per: l’Ermita de
Sant Ponç, la de Sant Martí de
Pertegàs (Rectoria Vella), de la
Mare de Déu del Puig (Turó) i per
l’Església de Sant Martí. No cal
fer-ho en aquest ordre.
Feu-vos fotografies i pengeu-les
a les vostres xarxes socials i
no oblideu a etiquetar a:
La Srta. Muntanyetes i
Ajuntament de Sant Celoni

RECOMANACIONS PER GAUDIR D’UNA

FESTA MAJOR
AMB SEGURETAT!

ENTRADES

A PARTIR DEL 24 D’AGOST

RESERVA LA TEVA

ENTRADA

AFORAMENT LIMITAT
A TOTS ELS ACTES!

Presencialment
a l’Oficina de Turisme
(Can Ramis)

Dimecres, dissabtes, diumenges
de 10 a 14 h
Divendres i dissabtes de 16 a 20 h

Per internet
www.santceloni.cat/
entrades

Si queden entrades lliures el mateix dia
es posaran a disposició per ordre d'arribada

INDICACIONS
MANTENIU LA
DISTÀNCIA
DE SEGURETAT

CAL ESTAR
ATENT A XARXES
SOCIALS PER
POSSIBLES
MODIFICACIONS
DEL PROGRAMA

EN CAS
DE PLUJA
ELS ACTES
QUEDEN
ANUL·LATS

A PEU
MILLOR!
LA TEVA SALUT
I EL MEDI AMBIENT
T’HO AGRAIRAN

DISPOSEM
DE GEL
DESINFECTANT
FEU SERVIR
LA MASCARETA
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ESPAIS FESTA MAJOR
PISTA
D’ATLETISME

RECTORIA
VELLA

SANT PONÇ
Al

LES
BORRELLES

ILLES
BELLES

SAX SALA
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QUÈ FA LA SRTA.
MUNTANYETES??
No deixis sola la Srta.
Muntanyetes!!!!!
Aquest any us proposem que
animeu a la Srta. Muntanyetes per
xarxes socials!
S’ha fet un tik tok i no sap com
funciona!!! Poseu-li reptes! Feu-la
ballar!

VIU, COMPARTEIX,
INFORMA’T i
GAUDEIX DE LA
FESTA MAJOR A
LES XARXES

ELS COLORS DE LA
FESTA MAJOR!

Us animem a lluïr els vostres
colors de cap a peus i de peus
a cap en tots els actes de la
FESTA MAJOR

@ajsantceloni i
@senyoretamuntanyetes

Però vigileu! Que ella també us
plantejarà reptes ben divertits!
No dubteu a seguir-la a :
@senyoretamuntanyetes

LA TEVA OPINIÓ
COMPTA!

Per millorar la Festa Major ens cal la
teva opinió.
Si tens propostes o
suggeriments pots fer-les arribar a:
cultura@santceloni.cat

gracies!

Aquest any la Festa Major tindrà un altre format. Agraim la
col·laboració d’entitats i col·lectius per la seva participació i
actitud positiva i esforç a l’hora de voler fer Festa Major, tot
i les circumstàncies actuals de prevenció de la Covid-19.
Moltes gràcies per seguir treballant per la cultura i per
Sant Celoni!
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ESPECTACLES
És una proposta musical per totes les edats construïda a
partir del virtuosisme d'aquest campió de beatbox.
Alterna parts musicals, amb monòlegs, jocs vocals amb el
públic i creacions de temes en viu.
Espectacle per a totes les edats.

Beatbox Experience
Divendres 3 de setembre · 18 h

Circ Nas Arrelats
Dissabte 4 de setembre · 18 h

El pallasso Denguito, Carablanca i artista de circ tradicional ha tornat a la pista i es disposa a oferir una selecció
dels millors números de la seva llarga trajectòria artística.
Per celebrar el retorn ha contractat a tres músics
d’orquestra professionals amb un llarg recorregut en el
món de la música karaoke, anomenats Peshosho, Birutilla
i Fúfur.
Però aquests tres músics resulten ser tres pallassos
delirants, tres pallassos posseïts pel poder del Nas Arrelat,
que convertiran el retorn d’en Denguito en un show
esperpèntic d’ensurts i moments imprevisibles.
UN ESPECTACLE “NAS-CESSARI”!

A L’home orquestra en Peyu fa un recull dels seus millors
textos i els posa en escena amb el fil conductor de la
pròpia Festa Major. L’objectiu de l’espectacle és que la
gent que no pugui anar a tots els actes de la festa, amb
una horeta vegi una mica de tot. Evidentment tot plegat
només és una excusa perquè finalment pugui dur a terme
la ironia i l’humor al que ens té acostumats.

Peyu amb L’home Orquestra
Dissabte 4 de setembre · 19 h i 22 h

El meu amic Brutus
Dilluns 6 de setembre · 11 h

Sommiacaixes

El meu amic Brutus és un espectacle de carrer amb
actors, músics i titelles.
Té per protagonista a Brutus, un ós bru de dos metres i
mig d’alçada i 400 kg de pes, curiós, afable i divertit, a qui
li agrada abraçar a la gent, olorar el que mengen els
turistes i gratar-se l’esquena en els arbres i les parets.
Brutus farà una cercavila acompanyada d’uns llauradors
de les muntanyes, alegres i divertits, que baixen a la ciutat
a vendre els seus productes. En aquesta cercavila el
veurem jugar i ballar amb músiques d’acordió interpretades en directe i farà participar en els jocs i balls a tots els
nens que es troba pel camí.

Es tracta d’una proposta que sorgeix de la iniciativa que
va portar a terme l’Anna Roca durant el confinament en
què explicava cada dia un conte a través de les xarxes
socials. Ara aquella experiència digital serà real.
Cada 20 minuts entrarà un grup d’espectadors i s’explicarà un conte diferent. L’escenografia és un petit muntatge fet a partir d’un conjunt de caixes que han acompanyat
durant tota una vida els dos personatges i, amb elles,
s’han creat el seu refugi. Cada una d’aquestes caixes té la
seva història.

dilluns 6 de setembre · 18 h
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CONCERTS
Projecte musical motivat en alliberar els carrers dels
pobles del Montseny i rodalies amb la intepretació de
swing-jazz molt acústic.

La Charlatana

Dijous 2 de setembre · 19 h
L’orquestra Motherfucker ha vingut a canviar el món...
a pitjor. Les millors versions dels pitjors temes, les pitjors
versions dels millors temes...
Ritme, guitarres i molt Rock’n’Roll!!

Orquestra Motherfucker
Dijous 2 de setembre · 22 h

Espectacular trio de veus negres. The Sey Sisters ens
convida a viure un sentit viatge musical des del gospel
fins la música africana, passant pel soul; cants impregnats de profunda emoció surgeixen de la lliuta contra la
injustícia, la defensa dels drets humans i l’esperança en
el futur. Les riques harmonies, els cants a capella i les
seves carismàtiques actuacions es combinen per fer
reviure l’esperit i l’ànima gòspel amb el que volen
reivindicar el seu paper com a afrodescendents.

The Sey Sisters

Divendres 3 de setembre · 20 h
La Tribut és tota una festa major en un sol concert. Amb
un set list encarat a la música d'aquí, la de casa, dels
clàssics del rock català, passant per la música de taverna,
la popular, la combativa i la més actual; o bé, un altre
repertori molt més internacionalitzat, pensat per convertir
cada nit en una autèntica revetlla popular.

La Tribut FM

Divendres 3 de setembre · 23 h
Shakin’all ens portarà a l'univers de la música vintage, un
territori a la frontera entre el Jazz, el Blues, el Rock 'n' Roll
i el Gospel. Un concert molt divertit, una festa del jazz...
Temes dels anys 20, 30, 40, versions de Louis Jordan,
Ray Charles, Fats Domino, Louis Prima... interpretats per
sis músics excel·lents, autèntics especialistes en jazz
clàssic.

Shakin’all

Dissabte 4 de setembre · 19 h
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Orquestra Di-Versiones s’ha consolidat com un dels grups
estrella més reconegut de tot el país. Ofereixen un
espectacle apte per a tots els públics on ofereixen hits
dels anys 60 als 90.

Orquestra Di-Versiones
Dissabte 4 de setembre · 20 h i 23 h

Projecte musical autoproduït iniciat l’any 2018 que mescla
la música d’autor amb l’indie més suau. Lletres i melodies
que busquen la tendresa més íntima en cadascú de
nosaltres.

Sóc un Bohemio

Dissabte 4 de setembre · 20 h
Músics amb molts anys d’experiència dins del món de la
música en general i amants del gènere de l’havanera, han
creat aquesta formació per fer havaneres, rumba, música
catalana d’autor, balades, valsets mariners, son cubà,
tango i bolero,...en un repetori variat i d’extraordinària
qualitat ple de matisos nous, fusió en ritmes i harmonies.

Son de L’havana
Dissabte 4 de setembre · 22 h
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Xiula és una experiència única d’animació musical: fan
cançons, pròpies i per encàrrec, creen espectacles i en
general, lien pollastres importants que animen a tot tipus
de públic.

Xiula

Diumenge 5 de setembre · 18 h
Cançons clàssiques de balls de saló, música disco de tots
els temps i el repertori més actual i de moda.

La Chatta

Diumenge 5 de setembre · 19 h i 22 h

El noi de Tona

Yung Rajola i El Noi de Tona diuen que són els rapers
més frescos de l’escena catalana. No sabem si això és
veritat, però el que sí és cert és que són millors amics.
Per aquesta raó han decidit unir els seus últims projectes
per portar els seus discs al directe. Yung Rajola presenta
Cor Trencat, el seu primer disc, on mescla el millor de la
música urbana i la cançó d’autor. El Noi de Tona, per la
seva part, ens presentarà En fin i No n’hi ha per tant, dos
EP’s recent sortits del forn. Ho faran, això sí, acompanyats del seu bon amic Marc Vi per fer un show dinàmic i
lluminós; a més d’altres amics de l’escena.

Diumenge 5 de setembre · 20 h
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The Tyets

Diumenge 5 de setembre · 23 h

The Tyets venen de Mataró, el Maresme, amb un nou
estil sota el braç: el trapetón. O el que és el mateix, una
barreja de trap i reggaeton sovint fusionats amb ritmes
llatins, tot en català. Lluny però de servir-se de lletres i
referències pròpies d’aquests estils musicals, els The
Tyets opten per lletres fàcilment digeribles amb un punt
còmic i amb referències a situacions i vivències quotidianes a les quals tothom hi pot empatitzar. The Tyets són
els creadors de diversos hits estiuencs amb cançons de
tornades ben enganxoses aportant aire fresc dins de
l’escena i acostant-se a un ventall de públic més ampli.
Per molts és la cara amable del trap.

Un viatge per l’espai i el temps amb una selecció de
peces dels millors musicals, que ens portarà del Broadway
de Nova York al West End de Londres. Cançons de títols
històrics com A chorus line, Follies, Cats, Els Miserables o
L’Òpera dels tres rals.

Àngels Gonyalons
Diumenge 5 de setembre · 22 h

7 músics i 4 cantants amb una clara vocació de fer ballar,
cantar i divertir a les generacions dels '70, '80, '90 i 20'.
Uneix-te a aquesta gran festa!

Yo suspendí la EGB
Dilluns 6 de setembre · 18 h i 21 h
18
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Els dies 3, 4 i 5
de 23 a 1 h els
agents de salut oferiran
informació i assessorament
sobre alcohol i altres drogues,
sexualitat i violència de gèner
a peu de carrer, als espais
de festa i concerts

Més informació per a joves, pares i educadors a: www.eltrito.cat
i al compte d’Instagram @el_trito_del_baix_montseny
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AGENDA

Dissabte

11 de setembre
DIADA NACIONAL
DE CATALUNYA

10 de setembre

Ofrena floral
- 11 del matí
- Monument 11 de Setembre

Presentació de la Sectorial de
Feminisme, LGTBI+ i igualtat
de JuntsxCat Sant Celoni
- 7 de la tarda
- Jardins de la Rectoria Vella

Seguidament
Acte 11 de setembre
Lectura del Manifest i
acompanyament musical a
càrrec de Laia Llach

Divendres

Organitza: JuntsxCat Sant Celoni

Homenatge a Josep M. Forn
amb la pel·lícula La piel
quemada de l’any 1967.
Seguidament entrevista
amb el director
- 1/4 de 7 de la tarda
- Teatre Ateneu - Sala Petita
Organitza: La Filmo - Associació Cultural
del Baix Montseny

Audició de Sardanes
amb la Cobla Ciutat de Terrassa
- 12 del migdia
- Jardins de la Rectoria Vella
La mobilització de
l’11 de Setembre
Marxa en moviment a Barcelona,
que anirà de la plaça Urquinaona
fins al Parlament de Catalunya
- Sortida de Plaça a Urquinaona
a les 5 de la tarda
Estigueu atents a les xarxes
Organitza: Assemblea Nacional Catalana,
Òmnium Cultural i Associació de Municipis
per la Independència
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Homenatge a Josep M. Forn
amb la pel·lícula Companys,
procés a Catalunya de l’any
1979. Seguidament entrevista
amb el director
- 1/4 de 7 de la tarda
- Teatre Ateneu - Sala Petita
Organitza: La Filmo - Associació Cultural
del Baix Montseny

Diumenge

12 de setembre
Poesia al Parc del Montnegre
i el Corredor
De Salses a Guardamar un
recital amb Aina Garcia Carbó
i Joan-Lluís Lluis
- 12 del migdia
- Font del Pradelló, Olzinelles
Cal inscripció prèvia a:
http://bit-ly/PoesiaalsParcs21
Organitza: Diputació de Barcelona

RESERVA LA TEVA

ENTRADA

AFORAMENT LIMITAT
A TOTS ELS ACTES!
CAL ESTAR ATENT A LES
XARXES SOCIALS PER POSSIBLES
MODIFICACIONS DEL PROGRAMA

EXPOSICIONS
CAN RAMIS

RECTORIA VELLA

Concurs de cartells
Festa Major 2021

Sant Celoni entre els
anys 70 i 80

Del 4 al 26 de setembre de 2021

Del 4 setembre
a l’1 novembre de 2021

Treballs presentats
a la 31a edició

Horari:
Dimecres de 10 a 2 del migdia
Divendres de 4 a 8 del vespre
Dissabtes de 10 a 2 del migdia i
de 4 a 8 del vespre
Diumenges i festius de 10 a 2 del
migdia

Fotografies de Josep M. Miquel

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

Visites guiades de l’exposició a
càrrec de Josep M. Miquel:
Diumenge 26 de setembre, a les 6
de la tarda. Aforament limitat, cal
inscripció prèvia.
Diumenge 24 d’octubre, a les 6 de
la tarda. Aforament limitat, cal inscripció prèvia

ESPECTACLES
FAMILIARS

S A N T

C E LO N I

Gaudeix de

l’espectacle!

MÚSICA
CLOWN

Octubre 2021 - Gener 2022
Marcel i Júlia / La Baldufa / La Bleda /
Marga Socias / Guillem Albà / Mag Lari /
Inspira Teatre / Engruna Teatre /
Trocateatre / Joan Vázquez / Els Atrevits
Sixto Paz / Orquestra Sant Cugat...

Venda d’entrades a partir del 10 de setembre a www.santceloni.cat/teatreateneu

MÀGIA
TEATRE
DANSA
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#SOMCULTURA

Amb el suport de
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