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Benvolguts, benvolgudes,
 
Som bosc. Catalunya és un dels països amb més territori forestal d’Europa
(més del 64%!) i és omnipresent al Baix Montseny, limitat només per les trames 
urbanes, les infraestructures i petits reductes d’activitat agrícola. El bosc ens 
parla del nostre passat, on una gran quantitat d’activitats lligades al bosc 
alimentaven el nostre municipi. També de present, ja que el nostre entorn i 
els dos parcs que ens envolten ens posicionen al mapa. I sobretot de futur, 
d’oportunitats, i de repte davant la crisi climàtica que malauradament ja és 
ben present entre nosaltres.
 
Cal tornar a connectar-nos a aquest entorn en tots els sentits. I també 
entendre’l per valorar-lo i respectar-lo. Donar valor i divulgar la cultura forestal. 
Per això Sant Celoni i la Batllòria, de manera humil però també conscient, 
ens toca reivindicar-nos com a Capital del Bosc i exercitar com a tal.

Per això la tardor ens torna a parlar de bosc. Us presentem la 8a Setmana 
del Bosc, amb el Bosquerol de l’Any, la Fira del Bosc, la mostra de projectes 
artístics Bosc i Sentits, els Brots de Poesia, i un munt d’activitats de lleure i de 
divulgació que podreu descobrir en aquest programa. Una programació que 
tanca amb les nostres Festes de Sant Martí, com a cirereta i punt i final a tota 
aquesta proposta.
 
I tot això és possible per la complicitat, compromís i energia de molta gent, 
com el Cercle Econòmic i Social del Baix Montseny, l’Associació de Propietaris 
de Montnegre - Corredor, en Martí Boada, i una bona colla d’entitats, comerços, 
empreses i persones que a títol individual enriqueixen i s’impliquen en reivindicar 
i promocionar el nostre territori. Moltes gràcies a tothom!
 
Us convidem a viure aquesta tardor amb una mirada al bosc.

Gaudiu-ne!

Raül Garcia
Alcalde de Sant Celoni
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Divendres

octubre
21
18 h / Sortida Plaça de l’Església
Presentació i recorregut 
inaugural de Brots de Poesia
Mostra de poesia als aparadors de 
la vila. Textos seleccionats per 
Pau Gener i cal·ligrafiats per Lluís Molina

19.30 h / 
Teatre Ateneu, Sala Gran

Concert d’inauguració Ferro
Dur i flexible, rígid i mal·leable 
alhora. El ferro roent  amb el so 
rítmic dels cops de mall i el 
dringar de l'enclusa es pot 
convertir en reixa, en una rosa 
o en una metàfora i també en 
crit de festa. 
Música i direcció: 
J. M. Aparicio

Lliurament del premi 
bosquerol de l’any a 
Enriqueta Amadó i 
Badó Renau
 

Concert i entrega del premi 
Bosquerol de l’any 2022

Enguany el guardó de Bosquerol de l’any, 
s’atorga merescudament a la parella 
celonina de l’Enriqueta Amadó i en Badó 
Renau. Una característica que els defineix 
és la discreció i la modèstia que els 
acompanyen sempre en les múltiples 
activitats en les que participen.

El seu activisme és el que a les Nacions 
Unides se’n denomina els Silent partners, 
lluitadors i silenciosos. Sempre disposats a 
treballar i a lluitar per la defensa de les 
causes justes a favor de la solidaritat, la 
cultura, el territori i el medi ambient.

Aquesta és molt en síntesi la important 
contribució de l’Enriqueta i en Badó per les 
causes social i culturalment, més nobles 
del Baix Montseny.
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Fira
delBosc

22 i 23
OCTUBRE

DISSABTE I DIUMENGE

DE 10 a 14 h i de 16 a 20 h

ESPECTACLES I CONCERTS

TALLERSEXHIBICIONS ART
XERRADESESPAI GASTRONÒMIC

PRODUCTES KM0
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Taller de creació amb fang 
Per a infants a partir de 8 anys

Taller de manualitats
Per a infants a partir de 5 anys

Taller de begudes 
orgàniques
Per a adults i infants
a partir de 5 anys

Taller i sortida de 
camp per identificar 
el cant dels ocells
Per a adults i infants 
a partir de 10 anys

Taller de creació d’un 
mòbil decoratiu amb 
pissarra i flors seques
Per a infants a partir de 8 anys

Taller de cosmètica natural
Per a adults i infants 
a partir de 10 anys

ESPAI GASTRONÒMIC

FIRA DE 
PRODUCTES

TALLERS

PUNT D’AIGUA ESPECTACLES I
CONCERTS

Taller de creació d’una 
joguina amb fusta
Per a infants a partir de 6 anys
* Només dissabte de 10.30 a 

13.30 h i de 16.30 a 18.30 h

De 10  h a 12 h / 
Parc de la Rectoria Vella
Gimcana Connectem amb els 
ocells i construcció de caixes niu 
i menjadores sense cargols 
Per a adults i infants 
de 5 a 12 anys
Places limitades 
Cal inscripció prèvia: 
www.santceloni.cat/formularis
Amb la col·laboració de SeoBirdLife
 
10 a 14 h i de 16 a 19 h / 
Jardins de la Rectoria Vella
Espai de jocs de fusta gegants
El joc creatiu n’és el protagonista, 
un espai lúdic per a infants de
totes les edats

De 10 a 14 h i de 16 a 18 h/ 
Aparcament de la Rectoria Vella
1r Concurs de tala 
amb motoserra 

Obert a professionals i amateurs
Places limitades 
Cal inscripció prèvia: 
www.santceloni.cat/formularis
 

10 h / Aparcament Pavelló 
Municipal d’Esports 11 de 
Setembre 
Sortida per conèixer els ocells 
del Parc Natural del Montseny 
amb l’Institut Català 
d’Ornitologia
Ens desplaçarem en cotxes particu-
lars fins a l’Estació Biològica del 
Montseny a Fontmartina on ens 
faran una demostració de com ho 
fan els ornitòlegs per estudiar els 
ocells que viuen al bosc a través de 
l'anellament científic. Aprendrem a 
identificar ocells de prop, com 
funciona la tècnica de l’anellament i 
perquè és tan important per enten-
dre què fan els ocells del bosc
Places limitades 
Cal inscripció prèvia: 
www.santceloni.cat/formularis

10.30 h i 19 h / 
Parc de la Rectoria Vella
La caricatura del cant dels 
ocells amb Pere Alzina
Sortida pràctica per identificar i 
dibuixar el cant dels ocells del 
nostre entorn
Per a adults i infants 
a partir de 10 anys
Places limitades 
Cal inscripció prèvia: 
www.santceloni.cat/formularis

10.30 h / Rectoria Vella,
sala d’actes
Xerrada Dendrocultura: 
valors socials i culturals 
dels arbres notables
A càrrec de Maribel Lozano, 
Investigadora de l’Institut de 
Ciència i Tecnologia Ambientals, 
Universitat Autònoma de 
Barcelona (ICTA-UAB)

12 h / Arbreda del Pertegàs
Presentació de la intervenció 
artística Land art a l’arbreda 
del Pertegàs 
Els alumnes de segon de 
Batxillerat artístic de l’Institut Baix 
Montseny presenten un total de 7 
instal·lacions efímeres, accions a 
l’espai, entre el land art i la crítica 
constructiva que ens convida a la 
reflexió. Una trobada entre la 
natura i l’acció humana. Immigra-
ció, sostenibilitat, connexió, 
esperança, espiritualitat... Parau-
les aparentment separades però 
unides en aquest espai comú.

17 h / Plaça de la Biblioteca  
Espectacle per a tota 
la família 

18 h / Rectoria Vella, 
sala d’actes
Xerrada: Ens ajudes a tenir 
cura dels nostres boscos? 
A l’ADF t’expliquem com
A càrrec d’Antoni Torrents i 
Xavier Alfaras, membres de l’ADF 
de Sant Celoni “Forestec”

19 h / Plaça del Bestiar
Presentació de les 
instal·lacions artístiques 
El bosc i els sentits 
Recorregut per l’itinerari al barri 
de la Força: plaça del Bestiar, 
recinte de la Força, plaça de 
Josep Alfaras Prat i carrer Major

20 h / Plaça de la Biblioteca  
Concert musical amb 
Escabrum. Versions escollides 
per arribar al cor del públic

Amb Marina Llopis, cantant, 
Xavier Fernández de Mera, 
guitarra i Marc Camero, 
contrabaix
 

TALLERS
Dissabte i diumenge 

de 10 a 14 h i 
de 16 a 20 h

JARDINS DE LA
RECTORIA VELLA

Fira
delBosc EXHIBICIONS

ACTIVITATS

Biblioteca 
l’Escorxador

RectoriaVella

PUNT D’AIGUA

CARAVAN RACER / Galetes i crêpes sense gluten
PEIX AL PLAT / Varietat de peix cuinat

LA VERMUTERIA / Coses per picar, vermuts i hamburgueses
THAIFOODCARAVAN / Cuina tailandesa tradicional i actual

ALGO PASA CON MARY / Especialitat en pizzes
EL BOCAMOLL / Vins i caves
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Dissabte

octubre
22 
De 10  h a 12 h / 
Parc de la Rectoria Vella
Gimcana Connectem amb els 
ocells i construcció de caixes niu 
i menjadores sense cargols 
Per a adults i infants 
de 5 a 12 anys
Places limitades 
Cal inscripció prèvia: 
www.santceloni.cat/formularis
Amb la col·laboració de SeoBirdLife
 
10 a 14 h i de 16 a 19 h / 
Jardins de la Rectoria Vella
Espai de jocs de fusta gegants
El joc creatiu n’és el protagonista, 
un espai lúdic per a infants de
totes les edats

De 10 a 14 h i de 16 a 18 h/ 
Aparcament de la Rectoria Vella
1r Concurs de tala 
amb motoserra 

Obert a professionals i amateurs
Places limitades 
Cal inscripció prèvia: 
www.santceloni.cat/formularis
 

10 h / Aparcament Pavelló 
Municipal d’Esports 11 de 
Setembre 
Sortida per conèixer els ocells 
del Parc Natural del Montseny 
amb l’Institut Català 
d’Ornitologia
Ens desplaçarem en cotxes particu-
lars fins a l’Estació Biològica del 
Montseny a Fontmartina on ens 
faran una demostració de com ho 
fan els ornitòlegs per estudiar els 
ocells que viuen al bosc a través de 
l'anellament científic. Aprendrem a 
identificar ocells de prop, com 
funciona la tècnica de l’anellament i 
perquè és tan important per enten-
dre què fan els ocells del bosc
Places limitades 
Cal inscripció prèvia: 
www.santceloni.cat/formularis

10.30 h i 19 h / 
Parc de la Rectoria Vella
La caricatura del cant dels 
ocells amb Pere Alzina
Sortida pràctica per identificar i 
dibuixar el cant dels ocells del 
nostre entorn
Per a adults i infants 
a partir de 10 anys
Places limitades 
Cal inscripció prèvia: 
www.santceloni.cat/formularis

10.30 h / Rectoria Vella,
sala d’actes
Xerrada Dendrocultura: 
valors socials i culturals 
dels arbres notables
A càrrec de Maribel Lozano, 
Investigadora de l’Institut de 
Ciència i Tecnologia Ambientals, 
Universitat Autònoma de 
Barcelona (ICTA-UAB)

12 h / Arbreda del Pertegàs
Presentació de la intervenció 
artística Land art a l’arbreda 
del Pertegàs 
Els alumnes de segon de 
Batxillerat artístic de l’Institut Baix 
Montseny presenten un total de 7 
instal·lacions efímeres, accions a 
l’espai, entre el land art i la crítica 
constructiva que ens convida a la 
reflexió. Una trobada entre la 
natura i l’acció humana. Immigra-
ció, sostenibilitat, connexió, 
esperança, espiritualitat... Parau-
les aparentment separades però 
unides en aquest espai comú.

17 h / Plaça de la Biblioteca  
Espectacle per a tota 
la família 

18 h / Rectoria Vella, 
sala d’actes
Xerrada: Ens ajudes a tenir 
cura dels nostres boscos? 
A l’ADF t’expliquem com
A càrrec d’Antoni Torrents i 
Xavier Alfaras, membres de l’ADF 
de Sant Celoni “Forestec”

19 h / Plaça del Bestiar
Presentació de les 
instal·lacions artístiques 
El bosc i els sentits 
Recorregut per l’itinerari al barri 
de la Força: plaça del Bestiar, 
recinte de la Força, plaça de 
Josep Alfaras Prat i carrer Major

20 h / Plaça de la Biblioteca  
Concert musical amb 
Escabrum. Versions escollides 
per arribar al cor del públic

Amb Marina Llopis, cantant, 
Xavier Fernández de Mera, 
guitarra i Marc Camero, 
contrabaix
 

Fira
delBosc
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De 10  h a 12 h / 
Parc de la Rectoria Vella
Gimcana Connectem amb els 
ocells i construcció de caixes niu 
i menjadores sense cargols 
Per a adults i infants 
de 5 a 12 anys
Places limitades 
Cal inscripció prèvia: 
www.santceloni.cat/formularis
Amb la col·laboració de SeoBirdLife
 
10 a 14 h i de 16 a 19 h / 
Jardins de la Rectoria Vella
Espai de jocs de fusta gegants
El joc creatiu n’és el protagonista, 
un espai lúdic per a infants de
totes les edats

De 10 a 14 h i de 16 a 18 h/ 
Aparcament de la Rectoria Vella
1r Concurs de tala 
amb motoserra 

Obert a professionals i amateurs
Places limitades 
Cal inscripció prèvia: 
www.santceloni.cat/formularis
 

10 h / Aparcament Pavelló 
Municipal d’Esports 11 de 
Setembre 
Sortida per conèixer els ocells 
del Parc Natural del Montseny 
amb l’Institut Català 
d’Ornitologia
Ens desplaçarem en cotxes particu-
lars fins a l’Estació Biològica del 
Montseny a Fontmartina on ens 
faran una demostració de com ho 
fan els ornitòlegs per estudiar els 
ocells que viuen al bosc a través de 
l'anellament científic. Aprendrem a 
identificar ocells de prop, com 
funciona la tècnica de l’anellament i 
perquè és tan important per enten-
dre què fan els ocells del bosc
Places limitades 
Cal inscripció prèvia: 
www.santceloni.cat/formularis

10.30 h i 19 h / 
Parc de la Rectoria Vella
La caricatura del cant dels 
ocells amb Pere Alzina
Sortida pràctica per identificar i 
dibuixar el cant dels ocells del 
nostre entorn
Per a adults i infants 
a partir de 10 anys
Places limitades 
Cal inscripció prèvia: 
www.santceloni.cat/formularis

10.30 h / Rectoria Vella,
sala d’actes
Xerrada Dendrocultura: 
valors socials i culturals 
dels arbres notables
A càrrec de Maribel Lozano, 
Investigadora de l’Institut de 
Ciència i Tecnologia Ambientals, 
Universitat Autònoma de 
Barcelona (ICTA-UAB)

12 h / Arbreda del Pertegàs
Presentació de la intervenció 
artística Land art a l’arbreda 
del Pertegàs 
Els alumnes de segon de 
Batxillerat artístic de l’Institut Baix 
Montseny presenten un total de 7 
instal·lacions efímeres, accions a 
l’espai, entre el land art i la crítica 
constructiva que ens convida a la 
reflexió. Una trobada entre la 
natura i l’acció humana. Immigra-
ció, sostenibilitat, connexió, 
esperança, espiritualitat... Parau-
les aparentment separades però 
unides en aquest espai comú.

17 h / Plaça de la Biblioteca  
Espectacle per a tota 
la família 

18 h / Rectoria Vella, 
sala d’actes
Xerrada: Ens ajudes a tenir 
cura dels nostres boscos? 
A l’ADF t’expliquem com
A càrrec d’Antoni Torrents i 
Xavier Alfaras, membres de l’ADF 
de Sant Celoni “Forestec”

19 h / Plaça del Bestiar
Presentació de les 
instal·lacions artístiques 
El bosc i els sentits 
Recorregut per l’itinerari al barri 
de la Força: plaça del Bestiar, 
recinte de la Força, plaça de 
Josep Alfaras Prat i carrer Major

20 h / Plaça de la Biblioteca  
Concert musical amb 
Escabrum. Versions escollides 
per arribar al cor del públic

Amb Marina Llopis, cantant, 
Xavier Fernández de Mera, 
guitarra i Marc Camero, 
contrabaix
 

De 10 h a 14 h / 
Jardins de la Rectoria Vella 
El campament d’Animalia

Instal·lació participativa que 
recrea els campaments dels 
naturalistes que estudien el 
comportament dels animals. 
Coneixerem quines tasques fan 
els biòlegs, com fan els treballs 
de camp, com observen...
Per a famílies amb infants

10 h / Aparcament Pavelló 
Municipal d’Esports 11 de 
Setembre 
Sortida per conèixer els ocells 
del Parc Natural del Montseny 
amb l’Institut Català 
d’Ornitologia
Ens desplaçarem en cotxes 
particulars fins a l’Estació Biològica 
del Montseny a Fontmartina on ens 
faran una demostració de com ho 
fan els ornitòlegs per estudiar els 
ocells que viuen al bosc a través 
de l'anellament científic. 
Aprendrem a identificar ocells 
de prop, com funciona la tècnica 
de l’anellament i perquè és tan 
important per entendre què 
fan els ocells del bosc
Places limitades 
Cal inscripció prèvia: 
www.santceloni.cat/formularis
 
10 h / 
Parc de la Rectoria Vella
Sortida de camp de plantes i
taller de cuina 
Ingredients verds i salvatges arran 
de terra: les plantes silvestres a la 
nostra cuina de cada dia amb 
NaturalWalks
Per a adults i infants 
a partir de 12 anys
Places limitades 
Cal inscripció prèvia:
www.santceloni.cat/formularis
 
De 10 h a 12.30 h / 
Aparcament de la 
Rectoria Vella
Exhibició de tala artística
Demostració d’habilitat amb l’ús 
de la motoserra amb la tala de 
dues escultures

De 12 a 12.30 h / 
Espai de la Fira 
Espectacle itinerant Horses in 
town. Cavalls que passegen lliures 
per la Fira sense brides, ni sella ni 
cap tanca que els impedeixi decidir 
on volen anar.
 

Fira
delBosc

I ELS SENTITS
EL BOSC

I ELS SENTITS
EL BOSC



Diumenge

octubre
23 

De 10  h a 12 h / 
Parc de la Rectoria Vella
Gimcana Connectem amb els 
ocells i construcció de caixes niu 
i menjadores sense cargols 
Per a adults i infants 
de 5 a 12 anys
Places limitades 
Cal inscripció prèvia: 
www.santceloni.cat/formularis
Amb la col·laboració de SeoBirdLife
 
10 a 14 h i de 16 a 19 h / 
Jardins de la Rectoria Vella
Espai de jocs de fusta gegants
El joc creatiu n’és el protagonista, 
un espai lúdic per a infants de
totes les edats

De 10 a 14 h i de 16 a 18 h/ 
Aparcament de la Rectoria Vella
1r Concurs de tala 
amb motoserra 

Obert a professionals i amateurs
Places limitades 
Cal inscripció prèvia: 
www.santceloni.cat/formularis
 

10 h / Aparcament Pavelló 
Municipal d’Esports 11 de 
Setembre 
Sortida per conèixer els ocells 
del Parc Natural del Montseny 
amb l’Institut Català 
d’Ornitologia
Ens desplaçarem en cotxes particu-
lars fins a l’Estació Biològica del 
Montseny a Fontmartina on ens 
faran una demostració de com ho 
fan els ornitòlegs per estudiar els 
ocells que viuen al bosc a través de 
l'anellament científic. Aprendrem a 
identificar ocells de prop, com 
funciona la tècnica de l’anellament i 
perquè és tan important per enten-
dre què fan els ocells del bosc
Places limitades 
Cal inscripció prèvia: 
www.santceloni.cat/formularis

10.30 h i 19 h / 
Parc de la Rectoria Vella
La caricatura del cant dels 
ocells amb Pere Alzina
Sortida pràctica per identificar i 
dibuixar el cant dels ocells del 
nostre entorn
Per a adults i infants 
a partir de 10 anys
Places limitades 
Cal inscripció prèvia: 
www.santceloni.cat/formularis

10.30 h / Rectoria Vella,
sala d’actes
Xerrada Dendrocultura: 
valors socials i culturals 
dels arbres notables
A càrrec de Maribel Lozano, 
Investigadora de l’Institut de 
Ciència i Tecnologia Ambientals, 
Universitat Autònoma de 
Barcelona (ICTA-UAB)

12 h / Arbreda del Pertegàs
Presentació de la intervenció 
artística Land art a l’arbreda 
del Pertegàs 
Els alumnes de segon de 
Batxillerat artístic de l’Institut Baix 
Montseny presenten un total de 7 
instal·lacions efímeres, accions a 
l’espai, entre el land art i la crítica 
constructiva que ens convida a la 
reflexió. Una trobada entre la 
natura i l’acció humana. Immigra-
ció, sostenibilitat, connexió, 
esperança, espiritualitat... Parau-
les aparentment separades però 
unides en aquest espai comú.

17 h / Plaça de la Biblioteca  
Espectacle per a tota 
la família 

18 h / Rectoria Vella, 
sala d’actes
Xerrada: Ens ajudes a tenir 
cura dels nostres boscos? 
A l’ADF t’expliquem com
A càrrec d’Antoni Torrents i 
Xavier Alfaras, membres de l’ADF 
de Sant Celoni “Forestec”

19 h / Plaça del Bestiar
Presentació de les 
instal·lacions artístiques 
El bosc i els sentits 
Recorregut per l’itinerari al barri 
de la Força: plaça del Bestiar, 
recinte de la Força, plaça de 
Josep Alfaras Prat i carrer Major

20 h / Plaça de la Biblioteca  
Concert musical amb 
Escabrum. Versions escollides 
per arribar al cor del públic

Amb Marina Llopis, cantant, 
Xavier Fernández de Mera, 
guitarra i Marc Camero, 
contrabaix
 

De 10 h a 14 h / 
Jardins de la Rectoria Vella 
El campament d’Animalia

Instal·lació participativa que 
recrea els campaments dels 
naturalistes que estudien el 
comportament dels animals. 
Coneixerem quines tasques fan 
els biòlegs, com fan els treballs 
de camp, com observen...
Per a famílies amb infants

10 h / Aparcament Pavelló 
Municipal d’Esports 11 de 
Setembre 
Sortida per conèixer els ocells 
del Parc Natural del Montseny 
amb l’Institut Català 
d’Ornitologia
Ens desplaçarem en cotxes 
particulars fins a l’Estació Biològica 
del Montseny a Fontmartina on ens 
faran una demostració de com ho 
fan els ornitòlegs per estudiar els 
ocells que viuen al bosc a través 
de l'anellament científic. 
Aprendrem a identificar ocells 
de prop, com funciona la tècnica 
de l’anellament i perquè és tan 
important per entendre què 
fan els ocells del bosc
Places limitades 
Cal inscripció prèvia: 
www.santceloni.cat/formularis
 
10 h / 
Parc de la Rectoria Vella
Sortida de camp de plantes i
taller de cuina 
Ingredients verds i salvatges arran 
de terra: les plantes silvestres a la 
nostra cuina de cada dia amb 
NaturalWalks
Per a adults i infants 
a partir de 12 anys
Places limitades 
Cal inscripció prèvia:
www.santceloni.cat/formularis
 
De 10 h a 12.30 h / 
Aparcament de la 
Rectoria Vella
Exhibició de tala artística
Demostració d’habilitat amb l’ús 
de la motoserra amb la tala de 
dues escultures

De 12 a 12.30 h / 
Espai de la Fira 
Espectacle itinerant Horses in 
town. Cavalls que passegen lliures 
per la Fira sense brides, ni sella ni 
cap tanca que els impedeixi decidir 
on volen anar.
 

Fira
delBosc

8 h / Aparcament del Pavelló
municipal 11 de Setembre
44ena Marxa pel Montseny
Marxa popular de 21 km i 940 m 
desnivell i Marxeta de 12 km i 
367 m desnivell
Preu: 11 € anticipat / 
15 € el mateix dia
Més informació: 
www.marxapelmontseny.com
Organitza: 
Centre Excursionista Sant Celoni
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De 10 h a 14 h / 
Jardins de la Rectoria Vella 
El campament d’Animalia

Instal·lació participativa que 
recrea els campaments dels 
naturalistes que estudien el 
comportament dels animals. 
Coneixerem quines tasques fan 
els biòlegs, com fan els treballs 
de camp, com observen...
Per a famílies amb infants

10 h / Aparcament Pavelló 
Municipal d’Esports 11 de 
Setembre 
Sortida per conèixer els ocells 
del Parc Natural del Montseny 
amb l’Institut Català 
d’Ornitologia
Ens desplaçarem en cotxes 
particulars fins a l’Estació Biològica 
del Montseny a Fontmartina on ens 
faran una demostració de com ho 
fan els ornitòlegs per estudiar els 
ocells que viuen al bosc a través 
de l'anellament científic. 
Aprendrem a identificar ocells 
de prop, com funciona la tècnica 
de l’anellament i perquè és tan 
important per entendre què 
fan els ocells del bosc
Places limitades 
Cal inscripció prèvia: 
www.santceloni.cat/formularis
 
10 h / 
Parc de la Rectoria Vella
Sortida de camp de plantes i
taller de cuina 
Ingredients verds i salvatges arran 
de terra: les plantes silvestres a la 
nostra cuina de cada dia amb 
NaturalWalks
Per a adults i infants 
a partir de 12 anys
Places limitades 
Cal inscripció prèvia:
www.santceloni.cat/formularis
 
De 10 h a 12.30 h / 
Aparcament de la 
Rectoria Vella
Exhibició de tala artística
Demostració d’habilitat amb l’ús 
de la motoserra amb la tala de 
dues escultures

De 12 a 12.30 h / 
Espai de la Fira 
Espectacle itinerant Horses in 
town. Cavalls que passegen lliures 
per la Fira sense brides, ni sella ni 
cap tanca que els impedeixi decidir 
on volen anar.
 

De 9 a 13 h / Parc natural 
del Montnegre
Jornada tècnica: Obres 
de bioenginyeria en rieres i 
torrents mediterranis
Lloc de trobada: 
aparcament del Lidl
Recorregut amb cotxes 
particulars. Inscripció prèvia a:
www.montnegrecorredor.org
Organitza: Associació de propietaris 
del Montnegre i el Corredor

Dimecres

octubre
26

Dimarts

octubre
25

De 17 a 19 h / Plaça de la Vila
Castanyada popular amb jocs 
gegants per a tota la família  
Els beneficis es destinaran a 
l’Associació Neurològica
Organitza: Junts x cat
 
19.30 h / Sales Ocine
Projecció de la película Dersu 
Uzala d’Akira Kurosawa (VO rus) 
Presentació en vídeo a càrrec de 
Martí Boada i col·loqui després de 
la pel·lícula a càrrec de laFilmo del 
Baix Montseny
Preu: 4,5 €  
Organitza: laFilmo del Baix Montseny i 
Biblioteca l’Escorxador

Fira
delBosc

17 h / Plaça de la Biblioteca 
Espectacle de titelles, teatre 
físic i humor Animalia, INC. 

L'espectacle recrea els campa-
ments de naturalistes que estudien 
el comportament dels animals. 
Una al·legoria sobre la convivència 
entre espècies i una reflexió crítica 
sobre la preeminència de l'espècie 
humana sobre la resta de criatures 
del planeta.

18 h / Can Ramis, 
Sala Bernat Martorell
Projecció de l’entrevista a 
Martí Boada on parla de com el 
bosc s’ha vist reflectit al cinema i 
fa una tria de les seves pel·lícules 
preferides 
Projecció de la pel·lícula Tasio 
(1984) de Montxo Armendàriz en 
versió original
Debat
Organitza: laFilmo del Baix Montseny

De 10 a 13 h / 
Rectoria Vella, Sala d’actes
Jornada Tècnica:
Productes forestals no 
fustaners: estat actual, 
potencialitats i limitacions
Cal Inscripció prèvia: 
www.montnegrecorredor.org
Organitza: Associació de propietaris 
del Montnegre i el Corredor
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De 10 h a 14 h / 
Jardins de la Rectoria Vella 
El campament d’Animalia

Instal·lació participativa que 
recrea els campaments dels 
naturalistes que estudien el 
comportament dels animals. 
Coneixerem quines tasques fan 
els biòlegs, com fan els treballs 
de camp, com observen...
Per a famílies amb infants

10 h / Aparcament Pavelló 
Municipal d’Esports 11 de 
Setembre 
Sortida per conèixer els ocells 
del Parc Natural del Montseny 
amb l’Institut Català 
d’Ornitologia
Ens desplaçarem en cotxes 
particulars fins a l’Estació Biològica 
del Montseny a Fontmartina on ens 
faran una demostració de com ho 
fan els ornitòlegs per estudiar els 
ocells que viuen al bosc a través 
de l'anellament científic. 
Aprendrem a identificar ocells 
de prop, com funciona la tècnica 
de l’anellament i perquè és tan 
important per entendre què 
fan els ocells del bosc
Places limitades 
Cal inscripció prèvia: 
www.santceloni.cat/formularis
 
10 h / 
Parc de la Rectoria Vella
Sortida de camp de plantes i
taller de cuina 
Ingredients verds i salvatges arran 
de terra: les plantes silvestres a la 
nostra cuina de cada dia amb 
NaturalWalks
Per a adults i infants 
a partir de 12 anys
Places limitades 
Cal inscripció prèvia:
www.santceloni.cat/formularis
 
De 10 h a 12.30 h / 
Aparcament de la 
Rectoria Vella
Exhibició de tala artística
Demostració d’habilitat amb l’ús 
de la motoserra amb la tala de 
dues escultures

De 12 a 12.30 h / 
Espai de la Fira 
Espectacle itinerant Horses in 
town. Cavalls que passegen lliures 
per la Fira sense brides, ni sella ni 
cap tanca que els impedeixi decidir 
on volen anar.
 

De 9 a 13 h / Parc natural 
del Montnegre
Jornada tècnica: Obres 
de bioenginyeria en rieres i 
torrents mediterranis
Lloc de trobada: 
aparcament del Lidl
Recorregut amb cotxes 
particulars. Inscripció prèvia a:
www.montnegrecorredor.org
Organitza: Associació de propietaris 
del Montnegre i el Corredor

Divendres

octubre
28

Dissabte

octubre
29

De 17 a 19 h / Plaça de la Vila
Castanyada popular amb jocs 
gegants per a tota la família  
Els beneficis es destinaran a 
l’Associació Neurològica
Organitza: Junts x cat
 
19.30 h / Sales Ocine
Projecció de la película Dersu 
Uzala d’Akira Kurosawa (VO rus) 
Presentació en vídeo a càrrec de 
Martí Boada i col·loqui després de 
la pel·lícula a càrrec de laFilmo del 
Baix Montseny
Preu: 4,5 €  
Organitza: laFilmo del Baix Montseny i 
Biblioteca l’Escorxador

11 h / Biblioteca l’Escorxador
Bibliolab Ferides de pel·lícula. 
Activitat experimental on amb
diferents ingredients, farem la 
nostra pròpia ferida i la maquillarem
Per a públic familiar, a partir de 6 anys
Places limitades. Cal inscripció prèvia:
www.santceloni.cat/formularis
 
18 h/ Rectoria Vella, 
sala d'exposicions
Visita guiada de l’exposició 
Aromes i sabors del bosc. 
Elaborats per Salvador Riera
amb el seu autor

Diumenge

octubre
30

Dĳous

novembre
3

18 h / 
Inici a la plaça del Bestiar
Visita comentada a les 
instal·lacions artístiques 
El bosc i els sentits
del conjunt del barri de la 
Força amb els seus autors

10.30 h / 
Teatre Ateneu, Sala Gran
Xerrada
El temps del 2030, com 
seran els boscos i el món 
quan sigueu grans
A càrrec de Tomàs Molina, 
meteoròleg i responsable de 
l’espai El Temps de TV3, 
acompanyat del Dr. Martí 
Boada

19 h / 
Sala Bernat Martorell
Conferència
Grans incendis, canvi 
climàtic i el bosc de demà
A càrrec de Marc Castellnou, 
inspector del Cos de Bombers 
de Catalunya, cap de l’àrea 
forestal GRAF, acompanyat 
del Dr. Martí Boada

I ELS SENTITS
EL BOSC
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Música
i ballT E A T R E

Divendres

novembre
4

Dissabte

novembre
5

18.30 h / Teatre Ateneu, 
Sala Lluís Giró
Tast de llibres Mamut 
Amb l’autora Eva Baltasar
comentarem Mamut, un dels 
fenòmens literaris del moment 
que completa la triologia amb 
Permagel i Boulder amb 
l’autora, participants dels clubs 
de lectura de la biblioteca i 
amb tothom qui ho desitgi.

11 h i 17 h / 
Parc de la Rectoria Vella
Taller de creació artística
al bosc 
Passegem pel bosc i creem art 
a partir dels materials que ens 
ofereix la natura
Per a adults i infants 
de totes les edats
Places limitades 
Cal inscripció prèvia:
www.santceloni.cat/formularis

11.30 h / 
Biblioteca l’Escorxador
Laboratori de lectura 
L’Univers de Roald Dahl 
Explorarem de la mà de la 
Teresa Lozano i la Marta Clua, 
l’obra d’un dels autors més 
universals, irreverents i divertits 
de la literatura infantil i juvenil. 
Per a públic familiar amb 
infants de més de 6 anys
Cal inscripció prèvia:
www.santceloni.cat/formularis

12 h / Can Ramis
Inauguració de l’exposició 
Josep Deulofeu. Pintures a 
benefici de Càritas Parroquial
 

Concert 19 h / Ball 22 h 
Teatre Ateneu, Sala Gran 
Concert i ball “OBM Swing” 
amb l’Orquestra Baix Montseny 
i la col·laboració de Guillem 
Alonso (Claqué), Cor Estoc 
de Veus, David O’Malley (Veu), 
Sílvia Planagumà (Veu) i 
Swingangsters del Montseny. 
Arranjaments i direcció: 
JM Aparicio 

Preu: 10 € Concert o ball
15 € Concert + ball
Venda d’entrades a:
www.santceloni.cat/entrades
Organitza: Orquestra Baix Montseny
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Diumenge

novembre
6

Dĳous

novembre
10

11 h / Parc de la Rectoria Vella
Visita guiada a l’arbreda del 
Pertegàs + tast de vins
Podrem admirar diverses espè-
cies d’arbres d’arreu del món 
amb ascendència monumental i 
acabrem amb un tast de vins de 
diferents països
Places limitades 
Cal inscripció prèvia: 
www.santceloni.cat/formularis

17.30 h / Biblioteca
l’Escorxador
Bibliolab per celebrar 
el dia de la ciència: Insectes 
socials amb Educabitxos
Analitzarem diferents tipus 
d’insectes socials, els seus 
cicles, l’estructura de les seves 
societats... amb l’ajuda de 
formiguers, un termiter i 
d’un rusc d’observació
Per a públic familiar amb 
infants de més de 5 anys
Cal inscripció prèvia:
www.santcelonicat/formularis

Divendres

novembre
18
19 h / Rectoria Vella, 
sala d’actes
Conferència Toquem fusta! 
Disseny, fusta i sostenibilitat
Una exposició al voltant de la 
crisi mediambiental i l'economia 
circular comissariada pel 
Dr. Martí Boada.
Amb la Sra. Pilar Vélez, ex directora 
del Museu del Disseny i membre de 
la Reial Acadèmia Catalana de 
Belles Arts de Sant Jordi

Dissabte

novembre
19
10 h / Museu del disseny 
de Barcelona 
Visita comentada a 
l’exposició: Toquem Fusta! 
Disseny, fusta i sostenibilitat 
al Museu del disseny de 
Barcelona 
Anirem amb autocar fins al 
museu on el comissari de 
l’exposició, en Dr. Martí Boada, 
farà una visita comentada 
Preu de l’entrada per a grups: 
4 € per persona a pagar a 
taquilla
Lloc de trobada: 
Plaça 1 d’Octubre
Places limitades. 
Cal inscripció prèvia 
www.santceloni.cat/formularis
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EXPOSICIONS

BIBLIOTECA 
L’ESCORXADOR

Dins del bosc
Del 4 al 24 d’octubre
Instal·lació interactiva que 
proposa un joc de recerca 
de personatges de la tradició 
oral a dins d’una il·lustració d’un 
bosc. A càrrec de Tantàgora.
Horari: 
Dilluns, dijous i divendres de 
15 a 20 h. Dimarts de 10 a 13.30 h i 
de 15 a 20 h. Dimecres de 10 del 
matí a 13.30 h i de 15.30 h a 20 h. 
Dissabtes de 10 h a 13.30 h.

APARADORS 
DELS COMERÇOS

Brots de poesia
Del 21 d’octubre 
al 13 de novembre
Fragments de poesia de temàti-
ca forestal de poetes vius que 
escriuen en català als aparadors 
dels comerços de la vila.
Coordinació i selecció poètica: 
Pau Gener; cal·ligrafia dels poemes: 
Lluís Molina
Les poesies es poden trobar a: 
www.santceloni.cat/brotsdepoesia

RECTORIA VELLA

Aromes i 
sabors del bosc
Elaborats per Salvador Riera
Del 3 de setembre 
a l’1 de novembre
Horari: 
Dijous, divendres i dissabtes de 17 a 
20 h. Diumenges i festius d’11.30 h 
a 13.30 h i de 18 h a 20 h
Visita guiada: 
a càrrec de Salvador Riera i Ibern: 
Dissabte 29 d’octubre a les 18 h

ORGANITZA

HI COL·LABORA

Restauradors i
comerciants de

Sant Celoni
14



MENÚ
DE BOSC
Tasteu els diferents 
menús que els 
restaurants de 
Sant Celoni han 
preparat especialment 
per aquests dies amb 
productes del Bosc

Del 22 d’octubre 
al 20 de novembre 

RESTAURANTS
PARTICIPANTS
Bar Restaurant Bamassa 
C/ Major, 36

Els Avets 
c/ Major, 63

El Cruce 
C-35, km 55

El Rebost 
c/ Sant Joan, 15

La Parra 
c/ Major, 137

Taverna d’en Mingo 
c/ Sant Joan, 39

AMB EL SUPORT DE

22 d’octubre - 13 novembre

I ELS SENTITS
EL BOSC

Recorregut per
 9 instal·lacions artístiques 

al barri de la Força

Noves mirades artístiques sobre els espais 
urbans que van donar origen al poble amb el 
bosc i els sentits com a element principal de 
la mà de vuit artistes de Sant Celoni i 
vinculats al Baix Montseny i de l’alumnat de 
Batxillerat artístic de l’Institut Baix Montseny.
Ignasi Deulofeu / SAN Art Visual (Alexandra 
Ortiz) / Miquel Deulofeu / Núria Rossell / 
Anna Sorribas Cervantes / Yuma Alsawi / 
Jordi Pastells / Marina Vallo
Lloc: 
Plaça del Bestiar, recinte de la Força, 
plaça Josep Alfaras Prat, carrer Major i 
arbreda del Pertegàs
Horari del recinte de la Força: 
divendres i dissabtes de 18 h a 20.30 h. 
Diumenges i festius d’11 h a 13.30 h i 
de 18 a 20.30 h
Visites guiades amb els artistes: 
- Diumenge 30 d’octubre, 18 h, plaça del 

Bestiar, davant el recinte de la Força
- Dissabte 12 de novembre, 18 h, plaça del 

Bestiar, davant el recinte de la Força

VIII
SETMANA
DEL BOSC
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Festes
Santde

Martí
11 - 14

NOVEMBRE



Divendres

novembre
11
11 h / Plaça de la Vila 
Jocs per a infants i famílies
Jocs tradicionals, circuit de cars
i rocòdrom infantil

12 h / Església parroquial 
de Sant Martí
Missa solemne de Sant Martí 

17 h / Plaça de la Vila
Animació infantil 
amb Jaume Barri
Espectacle participatiu
amb música i ball

19 h / Rectoria Vella, 
sala l’exposicions
Inauguració de l’exposició 
Si ens rendim, morirem. 
Exposició col·lectiva a partir 
de textos de cabdills indis
Petita intervenció a càrrec de 
Marduix Teatre i Claret Papiol

20 h / Sales Ocine 
Cinema VO 
En un muelle de Normandia, 
d’Emmanuel Carrère 
(VO Francès)
Preu: 4,5 €

20 h / Teatre Ateneu, 
Sala Gran
Terra Baixa, amb els actors 
del programa El Llop de TV3, 
dirigit per Àngel Llàcer que ens 
ofereix una versió actualitzada 
del clàssic d’Àngel Guimerà. 
Ambientada en un ressort en 
ple segle XXI, amb un format a 
cavall entre el concurs, el reality 
i la divulgació cultural. 
Una proposta propera i 
desenfadada

Preu: 15 €
Venda d’entrades a 
www.santceloni/entrades

24 h / Teatre Ateneu, 
sala Lluís Giró
Sessió de música amb 
DJeskardi 
Recordant i ballant música 
dels anys 70, 80 i 90 amb
Madonna, ABBA, Celtas 
Cortos, Queen, AC/DC, Chic...

TeatreT E A T R E
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Dissabte

novembre
12
10 h / Sortida: Institut 
Escola Pallerola
2a Minimaasaiada solidària 
Curses de trail per a infants 
nascuts entre el 2009 i 2016 
Inscripció: 2 € solidaris amb 
obsequi i avituallament i aperitiu 
solidari pels acompanyants 
Organitza: Montseny Maasais

11 h / Sortida: davant 
l’Hospital Vell (c/Major, 53)
Visita teatralitzada al 
centre de la vila
En Fonsi i la Remei ens portaran 
a alguns dels espais més 
emblemàtics de la nostra vila

12 h / Plaça de la Vila
Concert vermut amb 
TheTrumpetr3s
Repertori de temes emblemàtics 
del swing

De 18 a 21 h / Col·legi La Salle
Túnel del Terror
Obert a tothom amb ganes de 
passar una estona terrorífica!
Preu: 3 €
Organitza: AEiG Erol

18 h / Sortida: Plaça del 
Bestiar, davant el recinte 
de la Força
Visita comentada a les 
instal·lacions artístiques 
El bosc i els sentits
amb els seus autors

19 h / Teatre Ateneu, 
Sala Lluís Giró
Castanyoles líriques 
amb Margarita Ponce, 
Bru Corbella i Andreu Miret 
Un concert d’arrel ibèrica, nascut 
del Festival Udaeta. Inclou temes 
de compositors que han cultivat 
el gènere de la cançó espanyola 
al llarg del s.XX., de Manuel de 
Falla a Enric Granados

Preu: 8 €
Venda d’entrades a 
www.santceloni/entrades

18.30 h / Plaça de l’Església
Espectacle carretillada infantil
Nens de 6 a 9 anys
19 h / Sortida:
Plaça de l’Església
Correfoc juvenil
Recorregut: plaça de l’Església, 
Santa Fe, Torras i Bages i plaça 
de la Vila
Organitza: Les Espurnes del Montseny

20 h / Plaça de la Vila
Espectacle de foc
Organitza: Colla de Diables 
de Sant Celoni

23 h / Teatre Ateneu, Sala Gran
Concert per a joves 
Jetlag, de 31 FAM 
Jetlag és el tercer disc d'estudi de 
la formació 31 FAM, un referent de 
la música urbana del país i tot un 
fenomen entre la gent jove

Preu: 5 €
Venda d’entrades a 
www.santceloni/entrades
a continuació, 
Sessió de DJ Toni Barba

Música

T E A T R E
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Diumenge

novembre
13

10 h / Sortida: Institut 
Escola Pallerola
2a Minimaasaiada solidària 
Curses de trail per a infants 
nascuts entre el 2009 i 2016 
Inscripció: 2 € solidaris amb 
obsequi i avituallament i aperitiu 
solidari pels acompanyants 
Organitza: Montseny Maasais

11 h / Sortida: davant 
l’Hospital Vell (c/Major, 53)
Visita teatralitzada al 
centre de la vila
En Fonsi i la Remei ens portaran 
a alguns dels espais més 
emblemàtics de la nostra vila

12 h / Plaça de la Vila
Concert vermut amb 
TheTrumpetr3s
Repertori de temes emblemàtics 
del swing

De 18 a 21 h / Col·legi La Salle
Túnel del Terror
Obert a tothom amb ganes de 
passar una estona terrorífica!
Preu: 3 €
Organitza: AEiG Erol

18 h / Sortida: Plaça del 
Bestiar, davant el recinte 
de la Força
Visita comentada a les 
instal·lacions artístiques 
El bosc i els sentits
amb els seus autors

19 h / Teatre Ateneu, 
Sala Lluís Giró
Castanyoles líriques 
amb Margarita Ponce, 
Bru Corbella i Andreu Miret 
Un concert d’arrel ibèrica, nascut 
del Festival Udaeta. Inclou temes 
de compositors que han cultivat 
el gènere de la cançó espanyola 
al llarg del s.XX., de Manuel de 
Falla a Enric Granados

Preu: 8 €
Venda d’entrades a 
www.santceloni/entrades

18.30 h / Plaça de l’Església
Espectacle carretillada infantil
Nens de 6 a 9 anys
19 h / Sortida:
Plaça de l’Església
Correfoc juvenil
Recorregut: plaça de l’Església, 
Santa Fe, Torras i Bages i plaça 
de la Vila
Organitza: Les Espurnes del Montseny

20 h / Plaça de la Vila
Espectacle de foc
Organitza: Colla de Diables 
de Sant Celoni

23 h / Teatre Ateneu, Sala Gran
Concert per a joves 
Jetlag, de 31 FAM 
Jetlag és el tercer disc d'estudi de 
la formació 31 FAM, un referent de 
la música urbana del país i tot un 
fenomen entre la gent jove

Preu: 5 €
Venda d’entrades a 
www.santceloni/entrades
a continuació, 
Sessió de DJ Toni Barba

9.30 h / Plaça de la Vila 
XXXVI Concurs d’Allioli 
Vila de Sant Celoni 
Només cal portar els estris. 
S’obsequiarà els participants 
amb 2 tiquets per l’esmorzar. Les 
inscripcions es faran el mateix dia 
i el concurs serà fins a les 11 h 

9.30 h / Plaça de la Vila
Esmorzar popular amb 
botifarra, bolets, pa i vi
Preu: 4 €
Amb la col·laboració de la Colla de 
Geganters de Sant Celoni

11.30 h / Plaça de la Vila
Audició i ballada 
de sardanes amb
l’Orquestra Selvatana

12.30 h / Sortida: 
Plaça 1 d’Octubre
Cercavila de Gegants 
amb la Colla de geganters 
de Sant Celoni i els gegants 
de les escoles
Organitza: Colla de Geganters 
de Sant Celoni

18 h / Plaça de la Vila 
Ballada i taller de danses 
del món amb Passaltpas
Organitza: Passaltpas

18 h / Teatre Ateneu,
Sala Gran
Concert i ball de gala 
amb l’Orquestra Selvatana
Un viatge arreu del món, 
apropant a l'espectador a 
diferents estils de música, des 
de Broadway, passant per la 
música clàssica amb fragments 
d’òpera i la musica italiana, per 
acabar amb música de casa 
nostra. Tot seguit, ball de gala.

Preu: 8 €
Venda d’entrades a 
www.santceloni/entrades

Música
i ball

T E A T R E

T E A T R E
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Divendres

novembre
18

Dissabte

novembre
19

18.30 h / 
Biblioteca l’Escorxador
Tast de llibres 
Presentació del llibre 
Petges/Huellas d’Antonio 
Hervás Amezcua i Joan Albert 
de la Peña i Guasch amb la 
col·laboració de l’Eixam. 
Un viatge apassionant pels 
diversos estils i registres de l’obra 
d’Hervás Amezcua  acompanyats 
del versos de la Peña, tot un 
gaudi pels sentits

20 h / Sales Ocine
Cinema VO, Preparativos para 
estar juntos un periodo de 
tiempo desconocido, 
de Lili Horvát. (VO Hongarès)
Preu: 4,5 €

11 h / Biblioteca l’Escorxador
Bibliolab Mural del clima 
amb Mathieu Durrande 
Taller científic, col·laboratiu i 
creatiu pensat per sensibilitzar 
de manera lúdica, sobre el canvi 
climàtic. L’objectiu és adaptar la 
nostra manera de viure als 
reptes que requereix el planeta.  
Per a públic familiar per a majors 
de 10 anys
Cal inscripció prèvia:
www.santceloni.cat/formularis

18 h / Teatre Ateneu, 
Sala Gran
Espectacle musical 
De les Rambles al Paral·lel 
amb els Atrevits teatre

Preu: 6 €
Venda d’entrades a l’Esplai,
els dies 15, 16 i 17 de novembre, 
de 16 a 18 h 
Organitza: Esplai de la Gent Gran

Música

T E A T R E

10 h / Ermita del Turó de la 
Mare de Déu del Puig
Bany de bosc, ruta circular, 
per les nostres contrades
Punt de trobada: 9.45 h 
Durada aproximada 2 hores
A l'acabar, piscolabis gratuït 
Cal inscripció prèvia a: 
santceloni@junts.cat
Organitza: grup Feminisme Junts 
Sant Celoni i la Batllòria
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Diumenge

novembre
20

12 h
Concert de la Coral Briançó: 
Que les cançons tornin al poble 
i que el poble les canti 
Amb acompanyament de viola, 
flauta i piano. Concert amb motiu 
del centenari de l'Obra del Canço-
ner Popular Català, promogut pel 
mecenes Rafael Patxot amb peces 
d'aquest cançoner i d'altres 
compostes pel musicòleg Joan 
Tomàs i Parés, un dels que va 
recollir aquestes cançons del 
folklore català. La coral se suma a 
la celebració del 125è aniversari del 
naixement de Joan Tomàs, que va 
ser l'any passat. 
Activitat en el marc del programa 
Viu el parc a Sant Martí de
Montnegre.

13 h 
Vermut de l'estiuet de Sant 
Martí, amb la col·laboració dels 
parroquians de Sant Martí de 
Montnegre

Festivitat
de Sant Martí

11 h 
Missa amb motiu de la festivitat 
de Sant Martí, amb la participació 
de la coral Briançó18 h / Teatre Ateneu, 

Sala Gran
Gala Indaleci, de 
l'Associació Neurològica 
Amics Baix Montseny
Acte benèfic amb diferents 
actuacions d’artistes, 
escoles i entitats a favor 
de l'Associació Neurològica 
Amics Baix Montseny 
Preu: 8 €, anticipades 
la mateixa setmana a
l’Associació Neurològica i 
el mateix dia a taquilles

De 9 a 13 h / 
Plaça de la Vila
Presentació i exposició 
de Motos Històriques
Preu esmorzar: 5 €
Organitza: Carai com peta, entre 
el Montseny i el Montnegre

a l’Església de 
Sant Martí 
de Montnegre
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EXPOSICIONS
RECTORIA VELLA

Si ens rendim, 
morirem
Exposició col·lectiva a partir 
de textos de cabdills indis
De l’11 de novembre 2022 
al 15 de gener 2023
Artistes participants: Glòria Auleda, 
Josep Clopés, Rob Dubois, 
Judit Gil, Martí Pey, Stefano Puddu, 
Xavi Plana, Núria Rossell, 
Vicens Mascarell, Marduix Teatre,  
Claret Papiol, Xavier de Palau, 
Albert Pons...
Inauguració: 
Divendres 11 de novembre 
a les 19 h 
Horari: 
Dijous, divendres i dissabtes 
de 17 a 20 h. Diumenges i festius 
d’11.30 h a 13.30 h i de 17 a 20 h. 
Dies de Nadal i Cap d’Any tancat.
Durant l’exposició projecció del 
vídeo “La nit dels indis”, elaborat i 
musicat per Xavier de Palau a partir 
d’una idea i fotografies de Martí 
Pey. Rapsoda Albert Pons.
Visita guiada amb la 
participació dels artistes:
Diumenge 4 de desembre, 18 h 

CAN RAMIS

Tot color.
La clau arts / Pintors
Exposició col·lectiva
De l’1 al 30 d’octubre
Horari: 
Dimecres: de 10 a 14 h; divendres: 
de 16 a 20 h; dissabtes: de 10 a 14 
h i de 16 a 20 h; diumenges i festius: 
de 10 a 14 h

CAN RAMIS

Josep Deulofeu
Exposició de pintures a 
benefici de Càritas Parroquial
Del 5 al 27 de novembre
Inauguració: 
Dissabte 5 de novembre, 
12 del migdia
Horari: 
De dilluns a divendres de 18 a 20 h. 
Dissabtes, diumenges i festius: de 
12 a 13.30 h i de 18 a 20 h
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Aquest és un dels fragments de poesia de temàtica 
forestal que trobareu als aparadors dels comerços de 

la vila en el marc del projecte Brots de poesia. 

Per a més informació: 
www.santceloni.cat/brotsdepoesia 



Amb el suport de

Fes m’agrada, comenta, 
comparteix i guarda
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