
 

 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dijous, 3 de febrer de 2011 

 

• Electric Fly Killers, Ignation i pintura en directe  al Sessions’n’sona d’aquest 
dissabte a l’Ateneu. Punt 7 Ràdio emetrà divendres l’emissió d’un programa 
dedicat als grups locals  

• Festa de Sant Antoni Abat: benedicció dels animals aquest diumenge a 
partir de 2/4 d’1 

 
 
 

Electric Fly Killers, Ignation i pintura en directe  al Sessions’n’sona d’aquest  
dissabte a l’Ateneu  

Punt 7 Ràdio comença aquest divendres l’emissió d’u n programa dedicat als grups 
locals  

Els grups Electric Fly Killers i Ignation seran els encarregats de tocar aquest dissabte a la 
Sala Petita de l’Ateneu a partir de les 11 de la nit. Aquest serà el segon concert de la 
programació Sessions’n’sona 2011 que té com a objectiu promoure els grups de música 
amateurs i semiprofessionals del municipi.  Durant l’actuació, JASC (Joventut Alternativa 
de Sant Celoni) ha programat una sessió de pintura en directe amb l’artista IME. Aquesta 
nova entitat celonina aposta per un oci alternatiu tot fomentant la cultura d’una forma 
activa, dinàmica i participativa. 

Electric Fly Killers es defineix com una banda de rock’n’roll. “Bàsicament som grans 
consumidors d’aquest tipus de música, provenim de La Selva i el Vallès Oriental, passem 
llargues estones en botigues de discs i assistim a tots els concerts que ens és possible. 
Donat que ens emociona tant, tenim la nostra pròpia banda. Actualment la banda està 
formada per en Marc, Xavier, Toni i en Roger, que canta. El nostre format és força 
primitiu, amb cantant, baix, bateria i guitarra. El nostre repertori està format per uns 
quants temes propis i moltes versions de clàssics del rock’n’roll, com ACDC, Social 
Distortion, Turbonegro, entre d’altres.” Myspace: 
http://www.myspace.com/electricflykillers 

Ignation  és un grup de Rock Alternatiu de Sant Celoni, creat el setembre de 2007 per en 
José (baix) i l’Adrià (bateria). Més tard van decidir ampliar  el grup amb en Samu 
(guitarra), l’Iván (veu) i finalment l’Aarón (pianista). El 7 de març de 2009 es van 
presentar al sessions’n’sona, on els va donar el salt per tocar a la Festa Major de Sant 
Celoni. La seva primera maqueta anomenada Broken Words, amb cinc cançons 
 
www.myspace.com/ignation 
 



 
 

 

Punt 7 Ràdio emet un programa entrevista amb els gr ups locals que actuen al 
Sessions’n’sona  
 
L’emissora municipal Punt 7 ràdio emetrà novament aquesta temporada un programa 
dedicat als grups de música local que actuïn aquella setmana a la Sala Petita de l’Ateneu 
dins la programació de Sessions’n’sona. L’espai, anomenat Sessions’n’ràdio, d’uns 30 
minuts de durada, dóna a conèixer successivament els diferents grups que expliquen 
com es van formar, quines influències tenen, quin tipus de música fan i es punxa alguns 
dels seus temes. Així, un per un, cada grup es farà la seva pròpia presentació. 
 
El “Sessions’n’ràdio” el podreu escoltar aquest div endres a les 9 del vespre amb 
Electric Fly killers. Dimarts, 26, a les 21.30 h es  tornarà a emetre.  
 

 

Festa de Sant Antoni Abat: benedicció dels animals aquest diumenge a partir de 
2/4 d’1 

Aquest diumenge els carrers de Sant Celoni s’ompliran de cavalls i carruatges en la festa 
de Sant Antoni Abat que organitza la Comissió Sant Antoni Abat. Dissabte tindrà lloc el 
tradicional sopar de germanor i diumenge la benedicció dels animals. A les 10 del matí hi 
haurà la concentració al Sot de les Granotes, on els cavallistes esmorzaran i es 
prepararan per fer el recorregut fins a la plaça de l’Església on es procedirà a la 
benedicció. La benedicció dels animals serà a partir de 2/4 d’1.  

 

 

 


