
 

 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dimecres, 12 de gener de 2011 

 
 

 
• La sala d’estudi de la Biblioteca omple durant l’ho rari d’obertura especial 

per exàmens universitaris 
 

• El realitzador Esteve Rovira impartirà un curs a Sa nt Celoni sobre les 
tècniques d’interpretació al cinema i a la televisi ó La matrícula ja està oberta 
al Centre Municipal d’Expressió 
 

• L’oferta municipal de formació permanent proposa un  bon nombre de 
cursos per als propers tres mesos  

 
• Dissabte de 10 a 20.30 h, Mercat de la Ganga al car rer Anselm Clavé 

 
• Tercer Festival de les Veus aquest dissabte a les 8  del vespre a l’Ateneu 

• AGENDA 
 

 
 

La sala d’estudi de la Biblioteca omple durant l’ho rari d’obertura especial per 
exàmens universitaris  
 
Des que el 20 de desembre la Biblioteca l’Escorxador va ampliar l’horari d’obertura de la 
sala d’estudi coincidint amb el període d’exàmens universitaris, el nombre d’estudiants 
no ha parat de créixer. Amb aquesta ampliació que s’allargarà fins el 6 de febrer, 
l’ajuntament de Sant Celoni ha donat resposta a una de les necessitats detectades a la 
diagnosi de la realitat juvenil que recull el Pla Local de Joventut. Aquest espai de treball i 
estudi, està adreçat, especialment, a estudiants universitaris i similars; durant aquestes 
hores d’ampliació,, la resta d’espais de la biblioteca estan tancats i no hi ha servei de 
préstec (ni de documents, ni de portàtils). 
 
L’horari d’obertura de la sala d’estudi és el següent: 
- dilluns i divendres: de 10 a 13.30 h 
- dissabtes: de 15.30 a 20.30 h  
-       diumenges: de 10 a 13.30h i de 15.30 a 20.30 h 
 
Aquest horari es complementa amb l’horari habitual de la biblioteca: dimecres i dissabtes 
de 10 a 13.30 h i de dilluns a divendres de 15.30 a 20.30 h 
 
 
 
 



 
El realitzador Esteve Rovira impartirà un curs a Sa nt Celoni sobre les tècniques 
d’interpretació al cinema i a la televisió  
La matrícula ja està oberta al Centre Municipal d’E xpressió 
 
El realitzador Esteve Rovira impartirà un curs a Sant Celoni sobre com dominar l’art de la 
interpretació al cinema i a la televisió dins l’oferta de formació permanent que organitza 
l’Ajuntament. El curs, que començarà dissabte 26 de febrer i consta de 5 sessions, va 
adreçat a totes aquelles persones que, professionals o no de la interpretació, vulguin 
iniciar-se i/o aprofundir en l’art interpretatiu davant la càmera (cinema i televisió). Es 
gravarà tots els exercicis en DVD perquè quedin en propietat dels alumnes. Durant les 
sessions es comptarà també amb la presència i col·laboració d’algun actor reconegut de 
l’escena catalana. 
 
Per a matricular-se cal dirigir-se al Centre Municipal d’Expressió de dilluns a divendres 
de 10 a 13 h i de 17 a 20 h (c/Sant Josep, 18 tel.93 867 40 89) 
 
Data d’inici: 26 de febrer 
Horari: dissabtes de 10 a 13h (5 sessions) 
Preu:  120€ 
 
 
Nous cursos de l’oferta municipal de formació perma nent  
 
Dins l’oferta municipal de formació permanent, per aquests propers tres mesos hi ha 
programats diversos cursos englobats en l’àmbit de la formació per l’ocupació, dels 
coneixements de base i accessos al sistema educatiu, tecnologies de la informació i de la 
comunicació, així com d’expressió artística, llengües i altres activitats. 
 
La setmana vinent s’iniciarà el curs d’edició de partitures que es portarà a terme els 
dilluns de 8 a 9 del vespre i té com a objectiu conèixer el funcionament bàsic de la 
creació de partitures musicals per ordinador.  El curs de gralla serà els dilluns també de 8 
a 9 al Centre Municipal d’Expressió i va adreçat a persones que es volen iniciar. A la 
Batllòria també s’estrenaran els cursos de sevillanes. N’hi ha per adults i per a nenes i 
nenes.  
 
A més, a finals de setmana també començaran les classes del curs de balls de saló on 
es practicarà el swing, la salsa, el merengue i altres propostes els dijous de 2/4 de 9 a les 
10 de la nit. Per últim divendres, 21 de gener, començarà el taller de retoc fotogràfic, el 
segon nivell a Sax Sala.  
 
Podeu consultar tota l’oferta i on matricular-se a les pàgines centrals de l’Informatiu  58, i 
al web www.santceloni.cat/clip 
  
 
 
Aquest dissabte, Mercat de la Ganga al carrer Ansel m Clavé  
 
L’associació de veïns i comerciants d’Anselm Clavé Centre organitza el Mercat de la 
Ganga aquest dissabte 15 de gener de les 10 del matí a quarts de 9 del vespre. Com ja 
és tradicional, un dels primers dissabtes de rebaixes,  les botigues del carrer Anselm 
Clavé treuen els seus productes a preus molt rebaixats al carrer. S’hi podrà trobar tot 
tipus de productes a preus molt rebaixats. Les parades s’ubicaran al tram comprès entre 
la plaça de la Vila fins a la carretera Vella.  



 
 
Tercer Festival de les Veus aquest dissabte a les 8  del vespre a l’Ateneu  
 
Aquest dissabte 15 de gener a les 8 del vespre a la Sala Petita de l’Ateneu tindrà lloc el 
Tercer Festival de les Veus organitzat pel  Centre Artístic de la Veu Intuït. El preu de 
l’entrada és de 10 euros.  El Festival oferirà tres propostes musicals:  
 
LA SEDETA GOSPEL SINGERS,   una coral eclèctica i divertida dirigida per la mà i 
l’energia d’Anna Ruggiero.  Amb un  repertori  bàsicament  de gospel però amb 
sorpreses d’altres gèneres.  
 
LES DIVADAMS  un trio vocal format per Loni Geest, Carol Brunet i Araceli Aiguaviva  
acompanyades  per Peter Lemberg amb la guitarra, que canten a capella temes amb 
ritme de jazz i swing, inspirats en la poesia del poeta Federico García Lorca, guiades per 
la fascinació que exercia sobre elles la imaginació  del poeta, la lluita per la llibertat i el 
seu amor per la música. 
 ACTEA  és un cor femení format per divuit cantants. Els temes que interpreten estan 
coreografiats per María Ortega. La Les cantants d’ACTEA  afronten nous reptes musicals 
de la mà del seu director Carles Josep Comalada. ACTEACANTAJAZZ és un espectacle 
en el que, mitjançant la veu i la coreografia, passen revista als principals estàndars de la 
música de jazz de grans compositors del gènere com Duke Ellington, Joao Gilberto, 
Bobby Hebb, Jimmy Dorsey o William Spivery. 
  
 
 
AGENDA 

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


