
 

 

 

 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dijous, 10 de març de 2011 

 

 
• Les Gitanes van tornar a omplir la plaça de gom a g om amb el conseller de 

Cultura, Ferran Mascarell com a convidat d’honor. M és de 700 participants a 
la rua. Enterrament del Carnestoltes, correfoc i sa rdinada tanquen les festes 
de Carnaval 

• Inauguració del CIRIG i presentació de l’actualitza ció del Protocol de 
prevenció i atenció a la violència de gènere aquest  divendres a les 6 de la 
tarda 

• Plecs, espectacle de circ amb la companyia Enfila’t  aquest dissabte a 
l’Ateneu  

 

• Jocs esportius escolars: el 12 de març sortida amb bicicleta oberta a les 
famílies 
 

• Passejada guiada per la Vall d’Olzinelles tot fent salut aquest diumenge 13 
de març 

 
• Fins dimarts vinent, obertes les inscripcions d’ent itats per muntar barraca 

per Festa Major  
 

• Mort el pintor Mario Bedini, vinculat a Sant Celoni  des de feia molts anys 
 

• AGENDA 
 

 
 
Les Gitanes van tornar omplir la plaça de gom a gom   
El conseller Ferran Mascarell va ser el convidat d’ honor 
 
Gairebé 350 balladors i balladores van omplir aquest diumenge la plaça de la Vila en el 
tradicional ball de gitanes de Sant Celoni. El bon temps va acompanyar en tot moment la 
celebració que va comptar amb el Conseller de Cultura, Ferran Mascarell com a convidat 
d’honor.  
Igual que l’any passat, els balladors del filferro es van dividir en dos grups: els més petits 
que van fer les lletres i la polca i els filferro grans que van fer els dos balls que van 
estrenar l’any passat en motiu de les seves 25 ballades.  
Pel que fa a la Colla del Ferro, van ballar l’entrada de ball, la jota, la contradansa, la 
polca, la farandola, la polca nova i el vals. Entre les novetats d’enguany, després del 
galop de sortida, tots els balladors, petits i grans, van omplir la plaça per ballar una 



 

 

sardana de Rafael Ferrer, amb motiu de la celebració del centenari del seu naixement. 
La colla bastonera Quico Sabaté també va sortir a plaça amb una petita coreografia de la 
polca de Sant Celoni, i alguns balladors de gitanes van aparèixer a la plaça amb barret 
cuiner homenatjant al desaparegut Santi Santamaria. Durant la celebració no hi van faltar 
els diablots i la seva parida, el vell i la vella amb els seus discursos i el capità de cavalls. 
 
Àlbum de fotos: http://www.santceloni.cat/document.php?id=7390 
 
 
 
La rua de Carnaval omple els carrers de Sant Celoni   
La rua de Carnaval de dissabte va omplir de gresca els carrers del municipi amb la 
participació de més de 700 persones disfressades. El XV Concurs de Comparses va 
comptar amb 12 grups participants i el jurat va premiar:  Caiguts del cel com a comparsa 
més original, Autodexocs la més treballada i La Trinca, la comparsa més divertida.  
 
De fet, la gresca ja va començar divendres amb l’espectacle infantil i la xocolatada que 
es va fer a l’Ateneu per esquivar la pluja. Ple de gent també dissabte a la nit, al sopar i al 
ball de Carnaval i diumenge al ball de disfresses infantil. A la Batllòria, unes 200 
persones van participar a la rua i al ball diumenge a la tarda.  
 
La vetlla i l’enterrament del Carnestoltes i el correfoc de dimecres va tancar les festes de 
Carnaval. Sardinada i concert organitzat per Bocs i Cabres a la sala petita de l’Ateneu 
van cloure els actes. 
 
Àlbum de fotos:  http://www.santceloni.cat/document.php?id=7390 
 

Inauguració del CIRIG i presentació de l’actualitza ció del Protocol de prevenció i 
atenció a la violència de gènere aquest divendres a  les 6 de la tarda  
 
El dia 8 de març es commemora el Dia internacional de la Dona. Dins la celebració 
d'aquesta diada l'Ajuntament de Sant Celoni presentarà aquest divendres el Centre 
d'Informació i Recursos per a la Igualtat de Gènere, el CIRIG i l’actualització del Protocol 
de prevenció i atenció a la violència de gènere.  En aquest sentit, la regidora de 
Comunitat, Laura Costa, assegura que “a Sant Celoni commemorem el Dia 
Internacional de les Dones, com molts d’altres, per  seguir posant el focus en les 
desigualtats socials i seguir treballant per una so cietat plena i lliure. Les eines que 
presentem enguany, l’actualització del protocol de prevenció i atenció a la 
violència de gènere –en un treball conjunt amb tot el Baix Montseny i 
multidisciplinar- i l’obertura del Centre d’Informa ció i Recursos per la Igualtat de 
Gènere (CIRIG), són bons testimonis de la feina con tinuada al municipi, amb 
l’única voluntat de ser millors i més justos.“ 
 
El CIRIG, ubicat a l'Àrea de Comunitat a la plaça Josep Alfaras, 6, compta amb diversos 
recursos documentals especialitzats en la perspectiva de gènere. Està obert a homes i 
dones que vulguin fer propostes per aconseguir la igualtat entre sexes, dimarts i dijous 
de 9 a 2 del migdia i els dimarts de 4 a 7 de la tarda. Durant l'acte també es presentarà 
l’actualització del Protocol de prevenció i atenció a la violència de gènere que té com a 
objectiu la millora de la coordinació dels i les professionals que intervenen en la 
prevenció, atenció i seguiment dels casos de violència de gènere.  
 
D’altra banda, aprofitant que l’ONU ha designat l’any 2011 com any de la Química, i que 
aquest any es compleixen 100 anys del lliurament del Premi Nobel de química a Marie 



 

 

Curie, l’Ajuntament de Sant Celoni ha fet difusió a les escoles de material centrat en 
aquesta disciplina per tal que l’alumnat del poble pugui reconèixer diverses dones que 
han estat imprescindibles en el desenvolupament i progrés de la química.  
 

inauguració del CIRIG i la presentació de l'actualització del Protocol de prevenció i 
atenció a la violència de gènere està obert a tothom i acabarà amb un petit refrigeri. 

 
Plecs, espectacle de circ amb la companyia Enfila’t  aquest dissabte a l’Ateneu  

 
Aquest dissabte, 12 de març, a les 10 de la nit al Teatre Municipal Ateneu arriba Plecs,  
l’espectacle de circ de la companyia Enfila’t dirigit per Manolo Alcántara i Xavier Erra i 
interpretat pel mateix Manolo Alcántara i Karl Stets, Claudio Dorigo i Xabi Eliçagaray. 
 
Plecs és un espectacle sobre el món del paper. Teatre, circ, música i moviment per 
parlar-nos de plecs de paper, metàfora dels canvis, de les metamorfosis a què estem 
sotmesos avui dia. Un teló gegant de paper escup els quatre protagonistes: un músic i 
tres acròbates que es troben en un escenari de paper. Intenten seguir la partitura entre 
cordes, tecles, tubs i tisores, quan, des del teló de fons, des del silenci, un artefacte es 
precipita escenari avall, desafiant. Bascula perillosament i al seu damunt els acròbates 
ballen, giren, es pleguen i afegeixen desequilibri al... desequilibri. 
Plecs es va estrenar al TRAPEZI, la Fira del Circ de Catalunya, el maig de 2010 i va 
captivar el públic amb la insòlita combinació de música i circ i una proposta original i 
espectacular, perfecta per a tots els públics. Durada: 1 hora i 10 minuts 

Amb la voluntat de fer arribar la programació cultural als joves del municipi, dijous 10 de 
març, l'actor i director de PLECS Manolo Alcántara anirà als diferents centres de 
secundària del municipi i a l’Escola de Música a convidar als joves de 3r i 4t dels centres 
educatius a anar al Teatre i se’ls oferirà un descompte de 2x1. Els majors de 65 anys, 
menors de 14 o entre 14 i 30 amb canet jove, també podran venir pel mateix preu, 6 
euros. L’entrada pel públic general és de 12 euros i pels menors de 2 anys, gratuït. 
L’entrada es pot comprar a taquilla una hora abans de l’espectacle. 
  

 
 
Jocs esportius escolars: el 12 de març sortida amb bicicleta oberta a les famílies  
 
Dins la programació de Jocs esportius escolars el proper dissabte 12 de març s’ha 
previst una sortida amb BTT oberta a tots els nens i nenes de primària de les escoles de 
Sant Celoni i les seves famílies. La sortida començarà a les 10 del matí davant del 
Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes i s’allargarà fins les 12 del migdia. Per 
participar a la sortida és obligatori portar casc.  
 
La següent cita serà el 9 d’abril amb una jornada de senderisme oberta també als pares i 
mares. La sortida serà a les 10 del matí des de la plaça Comte del Montseny i el 
recorregut serà pel Parc Natural del Montnegre i el Corredor. 
 
  
Passejada guiada per la Vall d’Olzinelles tot fent salut aquest diumenge 13 de març  
 
Diumenge 13 de març, l’Ajuntament de Sant Celoni i la Diputació de Barcelona 
organitzen una passejada guiada per la Vall d’Olzinelles guiada per l’Escola de Natura 



 

 

del Corredor durant la qual, a més de conèixer la biodiversitat i mirar d’entendre els 
canvis en el paisatge dels darrers 50 anys, es parlarà de bones pràctiques per a la salut. 
A les 9 del matí se sortirà de l’estació de Renfe i es farà una passejada circular des del 
pont de ca l’Alzina Vell fins al sot de l’Aranyal passant per Sant Esteve d’Olzinelles. La 
durada del recorregut és de 4 hores i està pensada per a tots els públics.  
 

 
Fins dimarts vinent, obertes les inscripcions d’ent itats per muntar barraca per 
Festa Major  
 
Totes les entitats que estiguin interessades en fer barraca durant els dies de la Festa 
Major de setembre ho poden sol·licitar mitjançant una instància a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana al Safareig fins dimarts vinent,  15 de març. 
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; presentar una memòria on es  
demostri que l’associació té una dinàmica activa en el teixit associatiu de la vila 
(calendari d’activitats dutes a terme des del setembre del 2010 fins el dia de la inscripció, 
díptics, cartells, pressupostos d’activitats realitzades, presentació de les factures, etc) i 
que les seves activitats van adreçades a tots els celonins i celonines. Per a més 
informació adreceu-vos a l’Àrea de Cultura, a la Rectoria Vella, els dilluns , dimecres i  
divendres de 9h a 13h, trucant al  93 864 12 13 o bé enviant un correu electrònic 
(lescasetes@santceloni.cat).  
 

 
 
Ha mort el pintor Mario Bedini, resident a Sant Cel oni des de feia molts anys  
 
El destacat pintor Mario Bedini ha mort el 8 de març de 2011. S’havia establert des de 
feia anys a Sant Celoni, a Vilardell, i estava molt vinculat a la vida artística de la vila. 
Després de “Boscos” (2004), la seva darrera exposició a Sant Celoni va ser “Fortius”, uns 
mostra pictòrica al voltant de l’esport que es va poder veure a la Rectoria Vella entre 
setembre i octubre de 2009. Ara estava treballant amb il·lusió sobre temes d’Ingres per 
una altra exposició a tres mans, amb dos amics pintors (Jesús Costa i Joan Carles 
Sagarra), que estava prevista per l’any que ve a la Rectoria Vella. 
 
Mario Bedini va néixer a Sacile (Itàlia), el 1936. Va estudiar a l'Acadèmia de Belles Arts 
de Carrara. Va treballar a Ginebra entre 1960 i 1963, any que es va traslladar a 
Barcelona. Viu pels volts de Sant Celoni des de 1972 aproximadament. 
 
De l'extens currículum del pintor Mario Bedini, en destaca la participació en exposicions 
col·lectives des de 1955 a Sarzana i Roma (Itàlia), Ginebra, Barcelona, València, 
Valladolid, Palma de Mallorca, Vilanova i la Geltrú, Tossa de Mar, Sant Cugat, Blanes, 
San Francisco i The Florida Museum of Hispanic and Latin American Art (USA), Medina 
del Campo... Ha fet exposicions individuals a Livorno, Sarzana i Milà (Itàlia), Barcelona, 
Begur, León, Mataró, Llívia, Igualada, Granollers, Ginebra, l'Ametlla del Vallès, Madrid, 
Sant Celoni... El 1982 va ser l'artista convidat a la VIII Biennal Internacional de l'Esport a 
les Belles Arts de Madrid, i el 1992 el Museu de l'Esport de Barcelona li va organitzar una 
exposició patrocinada per la Generalitat de Catalunya. 
 
Entre els premis que ha obtingut hi ha el premi nacional "Maschere e Carnevale" de 
Viareggio (Itàlia, 1957); 1r premi a la "4a Mostra Colori della Lunigani" (1959); 1r premi al 
concurs "Marina de Carrara" (1959) o el 1r premi a la 3a mostra de pintura "Cittá di 
Vilafranca" (1960). El 1978 va rebre la Nòmina d'Acadèmic d'Itàlia amb medalla d'or. 



 

 

També ha estat guardonat amb el 3r premi a la Biennal Internacional de l'Esport a les 
Belles Arts, Madrid (1979); 1r premi de dibuix Cercle Artístic de Sant Lluc, Barcelona 
(1984), i premi especial del COI a la XII Biennal de l'Esport a les Belles Arts (1997). 
 
Des de 1977 ha editat diverses carpetes d'obra gràfica. Hi ha obra seva, entre d'altres, a 
les institucions següents: Museu Fundació Pagani (Milà), Museu de la Diputació 
Provincial de León, Col·lecció d'art contemporani del Consejo Superior de Deportes 
(Madrid), Museo Italo-Americano Laguna of Marina (San Francisco, USA), The Florida 
Museum of Hispanic and Latin American Art (Miami, USA), Museu de l'Esport 
(Barcelona), Museu del Comitè Olímpic Internacional (Lausanne, Suïssa). 
 
 
 
 
AGENDA Consultar l’agenda de: http://www.santceloni.cat/agenda  


