
 

 

 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dijous, 7 de juliol 

 

 
• Més de 20 grups participaran aquest dissabte a la 2 a Fira de Música al carrer 

Sound Celoni   
 

• Festa del Solstici aquest dissabte a Sant Celoni. S ’estrenaran els Balls del 
solstici a la plaça de la Vila  
 

• Aquest diumenge a les 12 de migdia al Sot de les Gr anotes, Sant Celoni es 
mullarà per l’Esclerosi múltiple 

 
• Punt 7 Ràdio emet uns espais amb informació sobre t urisme local, habitatge 

i consells a l’hora de consumir 
 

• Obres de millora a la part antiga del Cementiri de Sant Celoni 
 

• L’artista Joan Martínez Bruguera farà la visita com entada de l’exposició 
Bruguera. Connexions (aquí i ara). Pintura, gravat i escultura  a la Rectoria 
Vella aquest dissabte a les 7 de la tarda. 
 

• Inauguració aquest divendres a Can Ramis l’exposici ó 10è aniversari  del 
Casal Popular i Independentista Quico Sabaté 
 

• La Colla de Geganters de Sant Celoni, representant català a la trobada 
gegantera de Saint Sylvestre Cappel 
 
 
 

Més de 20 grups participaran aquest dissabte a la 2 a Fira de Música al carrer 
Sound Celoni  
 
Amb la finalitat de promoure i donar a conèixer noves formacions musicals, l’Associació 
Sound Celoni amb la col·laboració de l’ajuntament organitza aquest dissabte la segona 
Fira de Música al carrer amb la participació de més de 20 grups, majoritàriament grups 
amateurs locals i del Baix Montseny. De les 5 de la tarda a les 10 de la nit, hi haurà 
actuacions simultànies i distribuïdes en diferents espais (plaça de la Vila, plaça de 
l’Església i carrer Major) amb música de tots els temps i estils. 
La novetat més important serà l’estudi de gravació que hi haurà a la nova Sala Bernat 
Martorell de Can Ramis. Tots els participants tindran la possibilitat d’enregistrar una 
cançó que formarà part del CD de la 2a Fira de Música Sound Celoni. 



 
I com a final de fira i coincidint amb la Festa del Solstici que fan Bocs i Cabres :  
  
Organitzat per Bocs i Cabres i La Colla de Geganters de Sant Celoni: 
 
•             21:30 Sopar a la plaça de la Vila. (venda tiquets a la plaça a partir de les 18h.) 
•             22:15 Ballades del Solstici. 
•             22:30 Cercavila fins  la Rectoria Vella 
 
I organitzat conjuntament per Associació Sound Celoni  i Bocs i Cabres de Sant Celoni: 
 
•             23:30 Concert de cloenda al Parc de la Rectoria Vella amb Miquel del Roig i la  
Banda del Panda. 
  

Llista de grups participants 

 
Grup/solista  Estil  Població  

Charlie & The Computer Antropològic  
Harmonikando Folk - Músiques del món  

Escola Audiovisuals Sono-Pro Electrònica  
Prou!! Fuck'n'rolll Cardedeu 

Absolem Rock - Grunge St. Feliu de Buixalleu 

Ignation Rock alternatiu  
Pau Martí Cantautor  

May Chronicles Indie pop - folk Riells i Viabrea 

L'Ós Pedrer Medieval de carrer St. Antoni Vilamajor 

Comet Blue Pop-rock Breda 

Coral Briançó Cant coral St. Celoni 

Corduroy Rock Montornès del Vallès 

Los Taganinas Flamenc St. Celoni 

Clau de Sax Jazz La Batllòria 

The Cabaret Project Rock - Blues La Batllòria 

Saxdesons Jazz Vallgorguina 

Codi Obert Rock alternatiu St. Celoni 

El Xiringuitu dels Lepidòpters 
de Vida Efímera Folk Granollers 

Blue Velvet Rumba - Jazz St. Cugat del Vallès 

Guillem i Clara Popular - Havaneres - Boleros Cardedeu 

Malson Punk rock - Metal - Reggae St. Celoni 

Posa't la caputxa Versions Hardcore - Punk St. Celoni 

Mandanga Salsa - Funk St. Celoni 

Caníbales Podridos Punk rock St. Celoni 

Combo Experience Versions pop-rock St. Celoni 



Live-Fugui DJ Sessions en directe Breda 

Amb tots vostès Versions St. Celoni 

 
 
 
Festa del Solstici aquest dissabte a Sant Celoni  
 
L’Associació de Bocs i Cabres i la Colla de Geganters de Sant Celoni organitzen dissabte 
9 de juliol la Festa del Solstici. La festa començarà a les 5 de la tarda, al parc de la 
Rectoria Vella amb la Gimcana guarra; a  2/4 de 10 de la nit, a la plaça de la Vila 
Sopar popular; a 1/4 d’11 de la nit, Balls del solstici , representació de: Ball 
d’Homenatge, Jota Bocca, Toc de Ball, Vals i Espeternegada final; a 2/4 d’11 de la nit, 
sortida del Correbars amb xaranga fins la Rectoria Vella on es farà, el Fí de festa amb 
un Concert amb Miquel del Roig  i la Banda del Panda organitzat conjuntament amb 
l’Associació Sound Celoni. 
 
 
Balls del solstici 
 
Ball d’Homenatge – Sovint quan volem fer un acte de reconeixement envers una persona, grup o 
institució, ens trobem que ens falten ritus que exterioritzin els sentiments de benvinguda, 
salutació, homenatge, etc. 
Aquesta funció l’ha feta moltes vegades, a nivell de música, “El cant d’ocells”. 
Avui Joan Serra i Jaume Arnella proposen aquest “Ball d’Homenatge” ritual per a ser interpretat 
per un músics i un ballador o parella balladors. 
La música: està extreta del Ball de Gitanes de Sant Celoni, la polca, composada per Josep Ferrer. 
La dansa: es basa en uns punts bàsics catalans amb arranjaments contemporanis.  
El vestuari: la noia portaria un mantó de manila i el noi una barretina a l’espatlla o bé posada. 
 
Jota Bocca – Aquesta jota s’ha creat expressament per aquesta Festa del Solstici d’Estiu de Sant 
Celoni, tant el ball com la música. Aquesta jota és dansada pels BOCs i les CAbres tal com diu el 
seu nom. La música ha estat composada per Carles Ferrer. La dansa es basa en punts bàsics de 
la jota catalana, la ballen quatre parelles. 
 
Toc de Ball – Aquesta dansa també creada per l’ocasió hi dansen els gegants de Sant Celoni i la 
música també ha estat composada per Carles Ferrer. 
 
Vals – Per fer un homenatge al Ball de Gitanes de Sant Celoni, des de Bocs i Cabres hem volgut 
representar el vals de Sant Celoni amb els nostres quatre nans. En Tonet i l’Angelina creats fa 27 
anys per gent del poble i l’Andreu i l’Alba creats l’any passat expressament per la festa del solstici 
per gent de Bocs i Cabres. 
 
Espeternegada final – Aquesta dansa és ballada per tots els balladors que han passat per la 
plaça, podríem definir-la com un final de festa, com un galop de sortida, com els tirabols de la 
Patum i petit espectacle pirotècnic. És el final de la ballada però el començament de l’estiu. 
 

 
 
Aquest diumenge a les 12 de migdia al Sot de les Gr anotes, Sant Celoni es mullarà 
per l’Esclerosi múltiple  

El proper diumenge 10 de juliol  la Fundació Esclerosi Múltiple organitza la tradicional 
festa Mulla’t , una acció de sensibilització social i de solidaritat amb les més de 6.000 
persones que pateixen esclerosi múltiple a Catalunya que se celebra des de l'any 1994. 



A Sant Celoni ens llençarem a l'aigua per una bona causa: mostrar la solidaritat amb les 
persones que pateixen esclerosi múltiple. Un any més, la Fundació Esclerosi Múltiple ens 
convida a mullar-nos en la campanya solidària per sensibilitzar la població sobre aquesta 
malaltia. 

Aquest acte, que aquest any celebra la seva divuitena edició, pretén batre una vegada 
més el rècord de persones llançant-se alhora a l’ai gua , concretament a les 12 del 
migdia a la piscina del centre municipal d’esports El Sot de les Granotes.          
Com cada any s’anotaran els metres solidaris que faci cada persona que vulgui participar 
i, es recollirà la voluntat per fer-la arribar a la fundació. Es pot col·laborar també comprant 
merchandaising de la jornada exposat al centre. 
 
Us hi esperem! 
 
 
 
Punt 7 Ràdio emet uns espais amb informació sobre t urisme local, habitatge i 
consells a l’hora de consumir  
 
Durant els mesos de juliol i agost, l’emissora municipal Punt 7 ràdio emet unes petites 
càpsules informatives a les 11, a les 12, a les 19 i a les 20 h de dilluns a divendres i 
tracten de temes diversos. Un d’ells és el turisme local on es dóna a conèixer el patrimoni 
tant arquitectònic, com culinari i natural del municipi i es proposa fer excursions per la 
zona del Baix Montseny. D’altra banda, s’ofereixen consells per comprar en època de 
rebaixes, com solucionar problemes amb el transport aeri o terrestre, així com quins 
requisits han de complir els centre de bronzejat entre d’altres. En matèria d’habitatge, es 
plantegen diferents situacions i se’n donen les respostes per exemple: què s’ha de tenir 
en compte a l’hora de llogar un pis, quines subvencions hi ha per la gent jove i gran, on 
es pot trobar informació sobre habitatge, etc. Aquests espais tenen una durada 
aproximada d’uns dos minuts. 
 
 
 
Obres de millora a la part antiga del Cementiri de Sant Celoni  
 
Aquesta setmana han començat les obres de millora dels paviments a la part antiga del 
Cementiri de Sant Celoni. Amb aquesta intervenció es renovarà el paviment deteriorat i 
es millorarà l’accessibilitat a la zona. La durada prevista de les obres és d’unes 3 
setmanes. 
 
 
L’artista Joan Martínez Bruguera farà la visita com entada de l’exposició Bruguera. 
Connexions (aquí i ara). Pintura, gravat i escultur a a la Rectoria Vella aquest 
dissabte a les 7 de la tarda  
 
A les 7 de la tarda d’aquest dissabte tindrà lloc la visita comentada a l’exposició de Joan 
Martínez Bruguera, Pintura, gravat i escultura per part del mateix artista.  L’exposició es 
pot visitar fins el 24 juliol. Horari: dissabtes i feiners de 5 a 8 del vespre, dilluns tancat 
Diumenges i festius de 2/4 de 12 a 2 del migdia i de 5 a 8 del vespre. 
  
Joan Martínez Bruguera. ” Vaig néixer a Granollers l’any 1953 i resideixo al Baix 
Montseny, a Sant Esteve de Palautordera, des del juny de 2004. 
 



Em considero un artista multidisciplinari i crec que en la creació artística tot és vàlid. He 
begut dels mestres del passat i les diverses escoles artístiques són la meva base. 
 
L’obra que presento és la continuació de successives tendències de la meva trajectòria; 
hi ha una mena de connexió entre elles. Després de diverses etapes he arribat on sóc, 
ara i aquí: un món ple de simbolismes de pobles antics, conceptes i pensaments místics i 
màgics, de visions oníriques... El món dual és el protagonista de l’obra. La natura i 
l’artifici, entre objectes nous i vells, creació i destrucció, formen una barreja d’abstracció i 
formes de la vida. 
 
A l’exposició es poden veure principalment pintures, un munt de gravats i una petita 
mostra d’escultures. Veieu, palpeu, beveu, mengeu de tot l’Art, gaudiu de la mostra.” 
     
vespre. 
 

Inauguració aquest divendres a Can Ramis l’exposici ó 10è aniversari  del Casal 
Popular i Independentista Quico Sabaté  

Nova exposició a Can Ramis: 10 anys del Casal Quico Sabaté que es podrà visitar fins al 
24 de juliol. La inauguració ser5à divendres 8 de juliol a les 8 del vespre. 

Horaris: de dimecres a dissabte a 6 a 8 del vespre. Diumenges i festius de 12 a 2/4 de 2 i 
de 6 a 8 del vespre.  
 
 
La Colla de Geganters de Sant Celoni, representant català a la trobada gegantera 
de Saint Sylvestre Cappel  
 
Aquest cap de setmana, la Colla de Geganters i Grallers de Sant Celoni han participat 
com a representants catalans a una  trobada de gegants a la localitat de Saint Sylvestre 
Capelle, al nord de França. Era la primera vegada que uns gegants catalans participaven 
a aquesta trobada que s’organitza cada 5 anys. La delegació celonina, formada per 45 
persones acompanyades per l’alcalde Joan Castaño, van ser rebuts dissabte per una 
banda de música que va acompanyar l’autocar fins al centre del poble. L’alcaldessa de 
Saint Sylvestre els va rebre oficialment a l’ajuntament. Diumenge a la tarda unes 12 
colles geganteres van participar a una cercavila.  Dilluns, de tornada a casa, l’expedició 
celonina es va desplaçar a Brussel·les per visitar el Museu dels gegants.  
 
 
CARTA DELS GEGANTS DE SANT CELONI, MARTÍ I MARIA DE L PUIG 
30 Anys de la Colla de Geganters i Grallers de Sant  Celoni 
 
Hola, som en Martí i la Maria del Puig, els gegants de la Colla de Geganters i Grallers de 
Sant Celoni, que aquest setembre té previst celebrar els seus 30 Anys de Colla. 
Com que nosaltres dos, durant aquest temps, hem vist passar a tanta i tanta gent diferent 
que ha col·laborat i ajudat en moltes activitats tant a nivell de festes del poble, com en 
mogudes que hem fet a diferents llocs de la nostra geografia, el que voldríem, és  agrair-
vos el que heu fet per nosaltres i per la Colla durant aquests anys. 
És per aquest motiu, que ens agradaria trobar-nos tots plegats el dissabte 3 de 
setembre  del 2011, per recordar i celebrar tot el que hem arribat a fer junts. 



Si tu ets alguna d'aquestes persones , o bé en saps d'alguna que hagi compartit amb 
nosaltres i amb la Colla, qualsevol tipus d'activitat durant aquest temps, ens ho 
comuniqueu a través del correu electrònic de la colla santceloni@geganters.com, posant 
el vostre nom i número de telèfon, i nosaltres ens posarem en contacte amb tu. 
Sense la vostra ajuda, no hagués estat possible assolir  tot els reptes que ens  hem anat 
proposant durant aquests anys. 
Esperant que ens podem veure aquest dia, una vegada més, moltes gràcies per tot. 
 
 
 
AGENDA:    www.santceloni.cat/agenda  
 
 
 
 
 


