
 

 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dimecres, 25 de maig de 2011 

 
 

• Més de 40 entitats participaran a la Mostra d’Entitats d’aquest dissabte 
• La celonina Montserrat Casadevall Domènech compleix 102 anys!   
• Nit de Sant Joan de Dagoll Dagom aquest diumenge a les 6 de la tarda a l’Ateneu 
• Una seixantena de persones participen a la Sortida cultural al Palau de la 

Generalitat i al Barri Gòtic de Barcelona 
• Comença la venda d’entrades pel musical The Full Monty de Rebrot Teatre i la 

Jazzband de l’Escola de Música 

• AGENDA 
 

 
 
Més de 40 entitats participaran a la Mostra d’Entit ats  aquest dissabte  
 
Dissabte, 28 de maig, de 10 del matí a 1 del migdia i de 5 de la tarda a 9 del vespre, més 
de 40 entitats ompliran els carrers del centre de Sant Celoni. Tot el carrer Major, des de 
la plaça de l’Església fins la plaça de la Vila estaran plenes de carpes. Un programa ben 
farcit d’activitats de tota mena, tallers, demostracions, espectacles i molt més ho acabarà 
d’acompanyar durant tot el dia.   
 

PROGRAMA  
 
Matí 
 
Activitats per als nens del CREDA (Centre de Recurs os Educatius per a Deficients 
Auditius) 
Lloc: pati del Col·legi la Salle 
Organitza: Colla de Geganters de Sant Celoni  
 
Taller de dansa per a grans i petits 
Lloc: pl. de la Vila 
Organitza: TALP 
 
Decoració de pinyates 
Lloc: pl. de la Vila (a la seva carpa) 
Organitza: NICAT 
 
Futbol 3, partits de futbol de 10 minuts i 3 jugado rs per equip 
Lloc: pl. d’en Nicola 
Organitza: Club Esportiu Sant Celoni 
 



Els animals de la jungla, maquillatge, creació de m àscares i titelles d’animals de la 
jungla 
Lloc: c. Major (a la seva carpa) 
Organitza: AMPA Avet Roig 
 
Ballada de danses del món, taller de punts de Ball de Gitanes i ballada d’una 
sardana 
Lloc: pl. de la Vila 
Organitza: Passaltpas, Colla del Ferro del Ball de Gitanes de Sant Celoni i Agrupació 
Sardanista Baix Montseny 
 
.......................................... 
 
Tarda 
 
Torneig de Magic i WoW (joc de cartes col·leccionab les) i exhibició i taller de soft 
combat 
Lloc: pl. de la Vila (a la seva carpa) 
Organitza: Club de Rol i Jocs d’Estratègia Alastor  
 
Els animals de la jungla, creació de màscares i tit elles d’animals de la jungla 
Lloc: c. Major (a la seva carpa) 
Organitza: AMPA Avet Roig 
 
Vòlei, partits de vòlei de 10 minuts i 3 jugadors p er equip 
Lloc: pl. d’en Nicola 
Organitza: Club Esportiu Sant Celoni 
 
Taller de maquillatge per a nens i nenes 
Lloc: pl. de la Vila (a la seva carpa) 
Organitza: Club de Rol i Jocs d’Estratègia Alastor 
 
Ballada de gegants i cap grossos  
Lloc: plaça de la Vila 
Organitza: Colla de Geganters de Sant Celoni i Agrupament Escolta Erol La Salle 
 
Trencada de pinyates 
Hora: a partir de les 5 de la tarda 
Lloc: pl. de la Vila (a la seva carpa) 
Organitza: NICAT 
 
Marató de country i exhibició de salsa cubana a càr rec del grup Raices 
De 2/4 de 6 de la tarda a 7 del vespre 
Lloc: pl. de la Vila 
Organitza: Club de Ball Celodance 
 
Animació circense amb Adriano i Circ Los, i especta cle de trapezi “Cabaret” amb 
Iris Mür 
De 7 a 8 del vespre 
Lloc: pl. de la Vila 
Organitza: TALP 
 
Traca de fi de festa 
A les 8 del vespre 



Lloc: pl. de la Vila 
Organitza: Colla de Diables de Sant Celoni 
 
 
La celonina Montserrat Casadevall Domènech compleix  102 anys!   
 
La celonina Montserrat Casadevall Domènech ha complert 102 anys. Com és habitual 
amb les persones centenàries del municipi, l’alcalde Francesc Deulofeu i la regidora de 
Comunitat, Laura Costa van fer-li una visita. Acompanyats per la seva jove, la van anar a 
felicitar a la residència Torre Magret de Llinars del Vallès on viu des de fa uns anys.  
Durant la visita van poder comprovar el seu bon estat i energia fins el punt que els va 
explicar que estava programant una sortida a Poblet! Per molts anys Montserrat! 
 
 

Nit de Sant Joan de Dagoll Dagom aquest diumenge a les 6 de la tarda a l’Ateneu  

La companyia Dagoll Dagom presenta aquest diumenge 29 de maig a les 6 de la tarda 
Nit de Sant Joan.  
La màgia de la revetlla del solstici d’estiu torna amb Nit de Sant Joan, després de 29 
anys de la seva estrena. La coca, el cava, els Macaris, la música ye-ye, follets màgics i 
marcians tornaran a omplir el teatre amb la festa de la nit més màgica de l’any. Un format 
de revista galàctica, amb esquetxos i cançons que transcorren durant la nit del solstici 
d’estiu, que divertirà a tots els públics. La versió s’adaptarà als nous temps, potenciant-
ne l’impacte visual i escènic, tot i que estarà ambientada en els anys 60 i tindrà una 
estructura pròxima al gènere de revista mantenint el toc naïf de la versió de 1981. 
 
Carles Alberola, adaptació i direcció 
Anna Ullibarri, ajudant de direcció 
Xavi Loses i Xavier Torras, direcció musical 
Joan Olivé, Jordi Llordella, Jofre Borràs, Laia Piró, Annabel Totusaus, Noelia Pérez, Txell 
Duró i Marc Pujol, intèrprets 
 

Durada: 2 hores i 15 minuts  

Les entrades es poden adquirir a taquilles una hora abans de l’espectacle: 12 euros 
entrada general i 6 euros amb carnet jove, menors de 14 anys i majors de 65.  
 
 
 
Una seixantena de persones participen a la Sortida cultural al Palau de la 
Generalitat i al Barri Gòtic de Barcelona  
 
El dissabte 21 de maig unes 60 persones van participar en la sortida cultural al Palau de 
la Generalitat i al Barri Gòtic de Barcelona organitzada per l’ajuntament de Sant Celoni. 
La visita del palau va ser molt interessant: es va poder descobrir el passat gòtic i 
renaixentista de l'indret, i les ampliacions i remodelacions que s'hi han anat fent amb el 
temps. Tot el palau respira noblesa i és un plaer poder passejar pel indrets tan coneguts i 
emblemàtics com el pati dels tarongers, l'escala gòtica, el saló Sant Jordi...  
 
La sortida es va completar amb una visita guiada per l'anomenat Barri Gòtic: la plaça de 
Sant Jaume i l'Ajuntament; les columnes romanes de que es conserven a l'edifici del 
Centre Excursionista de Catalunya; els carrers del Call o barri jueu; la plaça del Rei i el 
palau del Lloctinent... El recorregut va acabar amb la façana de la catedral i l'interior de 
l'església de Santa Maria del Mar. 



 
La propera sortida és el dissabte 4 de juny, i es visitaran les mines de sal i el castell de 
Cardona. Per a més informació i inscripcions: Àrea de Cultura 93 864 12 12. 
 
 
 
Comença la venda d’entrades pel musical The Full Monty de Rebrot Teatre i la 
Jazzband de l’Escola de Música  
 
Es posen a la venda les entrades del musical The Full Monty, una producció de  Rebrot 
Teatre i la Jazzband de l'Escola Municipal de Música que presentaran a l’Ateneu els dies 
11 i 12 de juny a les 10 de la nit  i a les 6 de la tarda, respectivament. La venda 
d'entrades anticipades es farà a la Mostra d'Entitats, dissabte, 28 de maig a l'estand 
de Rebrot Teatre de 5 a 8 del vespre. D’altra banda, a les taquilles del teatre es podran 
adquirir els dies 8 i 9 de juny de 7 a 8 del vespre i, com és habitual, una hora abans de 
l'inici de l'espectacle. Preu de l’entrada: 8 euros. 
 
 
AGENDA Consultar l’agenda de: http://www.santceloni .cat/agenda  


