
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA  
Dimecres, 3 de febrer de 2010 
 

• Teatre amb Els accidents del Petit Príncep dissabte  al vespre a l’Ateneu 

• Dissabte a partir de les 11 de la nit, nova Session s’n sona amb Le Pim 
Pam Pum, els UMA i Bonobos com a grup convidat 

• Punt 7 Ràdio s’avança al Sessions’n’sona amb un pro grama dedicat a Le 
Pim Pam Pum 

• L’Orquestra Maravella enceta la programació de Conc ert i Ball a l’Ateneu 
aquest diumenge   

• Comença la celebració de la 25a ballada de la Colla  del Filferro i la 30 del 
Ferro 

• ARTSCLAP i Pere Espinosa porten el cantautor Joan T ena a l’Ateneu 

• Oberta la inscripció per les entitats que vulguin m untar barraca per la 
Festa Major de setembre  

• La Biblioteca l’Escorxador amplia horaris 

• Les patinadores celonines participen al Campionat d e Catalunya aquest 
diumenge a Lleida 

• Sant Celoni acull aquest diumenge el Campionat de C atalunya de Tir amb 
arc de cadets i menors de 14 anys  

 
 
Teatre amb Els accidents del Petit Príncep dissabte  al vespre a l’Ateneu  
 

Dins la programació A l’Ateneu, aquest dissabte 6 de febrer a les 10 de la nit, la 
companyia l’Aviador presenta Els accidents del Petit Príncep.  
 
Albert Tola i Miquel Àngel Raió, dramatúrgia 
Miquel Àngel Raió, direcció 
Conchi Almeda, Lina Lambert i Xavi Frau, actors  
 
La nit del 31 de juliol de 1944 l’autor del conte El petit príncep, Antoine de Saint-
Exupéry, és abatut per un avió nazi damunt la costa francesa que el va veure créixer. 
La seva dona, Consuelo, i la seva mare, Marie, esperen juntes en una habitació d’hotel 
de Nova York per saber si, amb la d’Antoine, han perdut també les seves vides. Les 
dues dones pendents del telèfon, més aviat tenses i poc amicals, repassen la vida 
d’Antoine, un vol existencial ple d’accidents, d’aventures i de contradiccions. Trenta 
anys més tard, un aviador alemany, corcat pel remordiment, donarà resposta als 
enigmes d’aquesta història sobre l’amor extrem i la distància més feridora, sobre què 
significa ser Home i ser-ho en compromís amb l’Art i amb la Humanitat. 

Durada:  1 hora i 20 minuts 
 

 
 



 
 
 

Dissabte a partir de les 11 de la nit, nova Session s’n sona amb Le Pim Pam Pum, 
els UMA i Bonobos com a grup convidat  
  
 

Nova sessió de promoció dels grups de música amateurs i semiprofessionals de Sant 
Celoni aquest dissabte a partir de les 11 de la nit a la Sala Petita de l’Ateneu. Actuarà 
Le Pim Pam Pum,  UMA i Bonobos.   
 
Le Pim Pam Pum va néixer a Sant Celoni a començaments de 2006, quan en Marçal , 
l’Arnau i en Miquel després d’haver tocat junts diferents vegades decideixen formar el 
grup.  El 2007 debuten fent el seu primer concert i pocs dies després s’incorpora al 
grup en Joan Pasqual. Per donar un toc final a l’assumpte, hi afegeixen el “Le” i ara 
s’anomenen Le Pim Pam Pum, format per en Marçal Draper (guitarra i  veu), l’Arnau 
Amadó (guitarra i veus), en Miquel Garriga (bateria) i en Joan Pasqual (baix i veus)   
 
El 2007 es presenten al Concurs ‘Sant Celoni Sona! 07’ del qual queden 1r classificats 
per tocar a la Festa Major de Sant Celoni. Durant l’estiu del 2007 enregistren la seva 
primera maqueta ‘Festa a comissaria’. A l’estiu del 2008 guanyen el ‘Sant Celoni 
Sona! 08’, i graven la segona maqueta anomenada  ‘Flying’.  
 
Le Pim Pam Pum fa una música per passar-s’ho bé, poder ballar, cantar, cridar i tot el 
que formi part d’una festa. Definir un estil per Le Pim Pam Pum seria entrar a l’àmbit 
de la filosofia, però més o menys fan una mescla d’ska rock comèdic.   
 
UMA és un grup de música on tot si val. Format per: Joan Pasqual (baix elèctric), 
Daniel Farran (Bateria) i Gregori Hollis (trompeta elèctrica). El Grup neix amb la 
formació de dúo (drum & bass). Amb el temps s’incorpora Hollis amb la seva trompeta. 
Aquests tres nois amb inquietuts musicals diverses intenten fusionar la seva manera 
de tocar amb la dels altres components i sobretot deixar-se anar i gaudir-ne. Per més 
informació escolteu els temes. 
  
 
Punt 7 Ràdio s’avança al Sessions’n’sona amb un pro grama dedicat a Le Pim 
Pam Pum  
  
L’emissora municipal Punt 7 ràdio emetrà aquest divendres a les 9 del vespre un 
programa dedicat a Le Pim Pam Pum. L’espai, anomenat Sessions’n’ràdio, d’uns 30 
minuts de durada, dóna a conèixer els diferents grups que actuen al Session’s’sona  
(expliquen com es van formar, quines influències tenen, quin tipus de música fan i es 
punxa alguns dels seus temes..) 
  
El “Sessions’n’ràdio” dedicat a Le Pim Pam Pum el p odreu escoltar aquest 
divendres a les 9 del vespre i dimarts, 9 de febrer , a les 10 de la nit. 
 
 
 
L’Orquestra Maravella enceta la programació de Conc ert i Ball a l’Ateneu aquest 
diumenge  
 
Diumenge a les 6 de la tarda començarà una nova programació de Concert i Ball a 
l’Ateneu amb l’Orquestra Maravella. Cada primer diumenge de mes, la Sala Gran de 
l’Ateneu serà escenari de concert seguit de ball, amb l’entrada a 7 €. E 7 de març serà 
el torn de La Principal de la Bisbal, el 4 d’abril la Costa Brava, el 2 de maig l’Orquestra 
Metropol i el 6 de juny l’Orquestra Selvatana.  



 
Comença la celebració de la 25 ballada de la Colla del Filferro i 30 del Ferro  
 
Aquest diumenge 7 de febrer comença el tret de sortida de la Ballada de Gitanes que 
enguany suposa la celebració de la 25 ballada de la Colla del Filferro i 30 del Ferro. A 
les 11 del matí a la plaça de la Vila, s’inaugurarà l’exposició de les 25 ballades de la 
Colla del Filferro, es presentarà el Clic de les escoles i el web de Gitanes del Baix 
Montseny i tot seguit, ballada de la primera Colla del Filferro /any 1986), la Colla de 
Sant Esteve, de Llinars del Vallès i del Ferro de Sant Celoni.  
 
Recordem que la Colla del Ferro proposa omplir la festa de color posant un mantó a 
cada balcó entre el 6 i el 21 de febrer.  
 

 
ARTSCLAP i Pere Espinosa porten el cantautor Joan T ena a l’Ateneu  
 
L’impulsor del projecte ARTSCLAP – Nit amb Cultura, el celoní Pere Espinosa, portarà 
divendres 5 de febrer a les 11 de la nit, a la sala petita de l’Ateneu, el cantautor Joan 
Tena. ARTSCLAP presentarà un programa d’activitats escèniques diverses de febrer a 
juny, cada primer divendres de mes, a la sala petita de l’Ateneu.  

 
 
 

Oberta la inscripció per les entitats que vulguin m untar barraca per la Festa 
Major de setembre  
 
Totes les entitats que estiguin interessades en fer barraca durant els dies de la Festa 
Major de setembre ho podran sol·licitar mitjançant una instància a l’oficina d’atenció 
ciutadana (c. Campins 24- Edifici El Safareig).  
 
Com altres anys s’hauran de complir uns requeriments acordats en les reunions de la 
comissió de barraques: 
 -Tenir una antiguitat mínima d’un any. 
 -Ser una entitat sense ànim de lucre amb els estatuts i el NIF actualitzats 
propis. 

-Aportar documentació que demostri que l’associació té una dinàmica activa en 
el teixit associatiu de la vila (díptics, cartells, factures, etc) i que les seves 
activitats van adreçades a tots els celonins. 
 

El termini de presentació de la sol·licitud finalitza el dia 19 de març.   
Podeu demanar més informació a la Rentadora (espai de lleure i cultura) de dilluns a 
divendres de 17h a 20h, trucant al  93 864 12 28 o bé enviant un correu electrònic 
(larentadora@santceloni.cat) 
 
 

La Biblioteca l’Escorxador amplia horaris  

A partir d’aquesta setmana la Biblioteca l’Escorxador unifica els horaris dels matins. 
Això suposa ampliar 30 minuts l'horari del dimecres i allargar-lo fins a  2/4 de 2, com el 
dissabte. La Biblioteca  

 
 
 
 



Les patinadores celonines participen al Campionat d e Catalunya aquest 
diumenge a Lleida  

Les patinadores celonines participaran aquest cap de setmana al Campionat de 
Catalunya que se celebra a Lleida. Hi aniran els dos clubs: el Patinatge artístic Sant 
Celoni que oferirà l’espectacle de protesta Auch!! I el Club Patí Sant Celoni que 
representarà Rèquiem per un obstacle. Fa unes setmana ja van competir al Campionat 
de Barcelona, aconseguint respectivament la primera i tercera posició. Si es 
classifiquen en les primeres posicions, passaran al Campionat d’Espanya.  
  
  
 
 
Sant Celoni acull aquest diumenge el Campionat de C atalunya de Tir amb arc de 
cadets i menors de 14 anys  
 
Sant Celoni acollirà aquest cap de setmana el tercer Campionat de Catalunya de tir 
amb arc de cadets i menors de 14 anys. És una tirada de la disciplina de sala que es 
portarà a terme al Pavelló municipal d’esports a partir de les 10 del matí de diumenge. 
Els tiradors es repartiran segons les edats: els de 8 a 10 anys tiraran 30 fletxes a 12 
metres en una diana grossa i la resta ho faran a 18 metres i la mida de les dianes 
dependrà de la categoria. De moment, Arc Sant Celoni ja ha rebut 53 inscripcions de 
tiradors i tiradores d’arreu de Catalunya. L’entrega de premis anirà a càrrec de 
l’Alcalde, Francesc Deulofeu i el regidor d’esports, Miquel Negre. 

 
 

AGENDA 

Consultar l’agenda de: http://www.santceloni.cat/agenda  

 

 


