
 

 
 
NOTA DE PREMSA  

Dimecres, 11 de maig de 2011 

 

• L'Ajuntament de Sant Celoni convoca el 21è Concurs de cartells de la Festa 
Major 

• Del 16 al 27 de maig: inscripcions pel Sant Celoni Sona! Concurs 2011 
• La sala d’estudi de la Biblioteca amplia l’horari d ’obertura durant el període 

d’exàmens universitaris 
• Aquest dissabte, dins la programació A l’Ateneu 201 1, David Soler i la seva 

banda presenten el seu últim treball Botànics  
• Les usuàries del Centre Cívic les Casetes de la Bat llòria exposen els seus 

treballs de Patchwork 
• L’equip celoní de vòlei juvenil femení representa e l Vallès Oriental a la final 

territorial  

• AGENDA 
 
 

L'Ajuntament de Sant Celoni convoca el 21è Concurs de cartells de la Festa Major  

Un any més, l'Ajuntament de Sant Celoni convoca el concurs de cartells de la Festa 
Major de setembre. El termini de presentació finalitzarà el dia 17 de juny. El tema, el 
procediment i les tècniques d'aquest concurs són lliures. En el treball ha de constar-hi, 
com a mínim, el text Festa Major 2011. Sant Celoni del 8 al 12 de setemb re, amb un 
tipus de lletra que sigui entenedor. El premi és de 600 € i el lliurament tindrà lloc en un 
acte públic inclòs en el programa de la Festa Major.  

 
Del 16 al 27 de maig: inscripcions pel Sant Celoni Sona! Concurs 2011  
 
Del 16 al 27 de maig s’obre el període d’inscripcions per a tots els grups que vulguin 
participar al Sant Celoni Sona! Concurs 2011. Un any més, l’objectiu és promocionar i 
difondre els grups de música del Baix Montseny. Com en les darreres edicions, hi poden 
participar tots els grups de música amateurs o semiprofessionals del Baix Montseny, 
entenent que, com a mínim un dels seus membres sigui de una d’aquestes 15 
poblacions: Breda, Campins, Fogars de Montclús, Gualba, Hostalric, Llinars del Vallès, 
Montseny, Riells i Viabrea, Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor, Sant Esteve i Santa 
Maria de Palautordera, Vallgorguina, Vilalba Sasserra i Sant Celoni.  
El jurat seleccionarà grups, selecció que es farà a partir dels temes presentats per cada 
grup, que seran els que passaran a la final que tindrà lloc dissabte, 16 de juliol, a la plaça 
de la Biblioteca de Sant Celoni.  
Si tens un grup de música, no t’ho deixis perdre! El premi és l’enregistrament de 5 temes 
en un estudi de gravació professional, la millor manera d’aprendre molt i tenir una bona 
carta de presentació. 
 
www.santceloni.cat/santcelonisona 
 



 
La sala d’estudi de la Biblioteca amplia l’horari d ’obertura durant el període 
d’exàmens universitaris  
 
Del 23 de maig al 23 de juny, coincidint en el període d’exàmens universitaris, la sala 
d’estudi de la Biblioteca ampliarà el seu horari. Aquest espai de treball i estudi, està 
adreçat, especialment, a estudiants universitaris i similars, la resta d’espais de la 
biblioteca restaran tancats  i no hi haurà servei de préstec (ni de documents, ni de 
portàtils). 
 
L’horari d’obertura de la sala d’estudi serà 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 complementarà amb l’horari habitual de la biblioteca  
 
- dimecres i dissabte de 10 a 13.30 h 
- de dilluns a divendres de 15.30 a 20.30 h 
 
L’ampliació de l’horari d’obertura de la sala d’estudi de la biblioteca es va iniciar durant 
les festes d’hivern de 2010 (del 20 de desembre al 6 de febrer), coincidint amb els 
exàmens universitaris del primer quadrimestre i va tenir molt bona acollida; en van fer ús 
mes de 500 persones.   
 
 

Aquest dissabte, dins la programació A l’Ateneu 201 1, David Soler i la seva banda 
presenten el seu últim treball Botànics  
 
Dissabte 14 de maig a les 10 de la nit, David Soler i la seva banda, o dit d’una altra 
manera, The Denga, seran a la Sala Petita del Teatre Municipal Ateneu de Sant Celoni. 
Ho farà després de passar pel 13è Festival de Jazz de Vic, on actuarà dijous. 
 
David Soler és un guitarrista polièdric, ha estat una peça fonamental per a molts 
projectes de renom nacional i internacional. Ha demostrat versatilitat i talent per aportar i 
encaixar en projectes molt diferents i tots de solvència molt contrastada: Nena Daconte, 
Jonah Smith, Ruper Ordorika, Llibert Fortuny Elèctric Quintet, entre d’altres... finalment 
es decideix a liderar un espectacle musical i ho fa amb aquest concert emmarcat dins la 
gira de presentació del meu primer disc Botánicas. 
 
Aquesta proposta neix amb voluntat de fer creuar els sentits entre si. Traduint paisatges 
en elements sonors i teixint melodies que ens regalen colors que només veuen les 
orelles. Arquitectures musicals fetes de timbres suggerents: 
un teclat rodhes, baix elèctric, bateria, marimba, vibràfon i una guitarra que es torna 
múltiple mitjançant efectes i manipulacions diverses. 
 
És difícil definir l’encreuament estilístic que ens proposa, però podríem dir que és la 
hibridació entre un compositor impressionista, Frank Zappa i les imatges de M.C. Escher. 
Diuen que una imatge val més que mil paraules, en aquest cas la imatge és la música, 
així que deixem que sigui ella qui s’expressi.  
 
Les entrades es poden comprar a taquilla una hora abans de l’espectacle.  El preu 
d’entrada general és de 12 euros;  els majors de 65 anys, menors de 14 i joves entre 14 i 
30 anys amb Carnet Jove el preu és de 6 euros i és gratuït per als menors de 2 anys. 
 



 
 
Les usuàries del Centre Cívic les Casetes de la Bat llòria exposen els seus treballs 
de Patchwork  

El Centre Cívic del carrer Major 15 ha acollit aquest cap de setmana l'exposició 
dels treballs de patchwork realitzats per les usuàries del centre cívic Les Casetes 
de la Batllòria. S'han exposat davantals, tovalles, coixins, coixins mantes, 
cobrellits, etc... un munt de peces de tots els colors i amb els dissenys més 
originals. 

Les artistes van lluïr contentes i orgulloses els seus treballs i van comentar la 
feinada amb l'alcalde, Francesc Deulofeu i el president del Consell del poble de la 
Batllòria, Manel Bueno.   

Després d'aquest èxit de treballs exposats i de feina ben feta, ja s'estan plantejant 
la propera exposició. 
 
 
L’equip celoní de vòlei juvenil femení representa e l Vallès Oriental a la final 
territorial  
 
L’equip de vòlei juvenil femení del Club Esportiu de Sant Celoni va representar el Vallès 
Oriental a la final territorial disputada dissabte passat a Mataró. El pavelló del C. Euskadi 
de Mataró va ser l’escenari del partit que va enfrontar les celonines contra el Club Laie 
d'Alella, representant del Maresme que es va imposar 3-0, amb un primer i tercer set 
prou disputats (25-16, 25-6, 25-16).  Aquest és el primer trofeu que la novella secció de 
Vòlei, de l'històric Club Esportiu de Sant Celoni (fundat el 1913) pot oferir a l'afició.   Les 
integrants.: Alba, Anna, Cristina, Maria, Júlia i Tamara amb l'entrenador Josep Bernabeu 
i el president Albert Miró van recollir el trofeu.  
 
 
AGENDA Consultar l’agenda de: http://www.santceloni .cat/agenda  


