
 

 

 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dijous, 15 de setembre de 2011  

 

• La Festa Major de setembre aconsegueix un ple absol ut a tots els actes 
programats. Un Corremonts consolidat, acaba amb vic tòria dels Senys  

• Inauguració multitudinària de l’exposició Anem a la fontana a la Rectoria 
Vella. Dissabte a les 7 de la tarda, primer especta cle de Marduix Titelles 
sobre les faules de la Fontaine 

• La temporada de cinema a l’Ateneu s’estrena aquest diumenge amb Pa 
Negre  

• Poesia a la font del Pradelló a Olzinelles aquest d iumenge a les 12 del 
migdia  

• L’ajuntament organitza un Taller per aprendre a pro mocionar el propi negoci 
a través de la xarxes socials i entorns web 

• L'associació AFADIS Baix Montseny (Associació FAmíl es amb 
DIScapacitats) es presenta aquest dissabte amb un a cte a la plaça de la Vila  

 
 

 
 

La Festa Major de setembre aconsegueix un ple absol ut a tots els actes 
programats  
 
Un Corremonts consolidat, acaba amb victòria dels S enys  
 
Sant Celoni ha tancat 4 dies de Festa Major plens d’activitat amb un ple absolut a tots els 
actes programats. Es van exhaurir els tiquets de l’arrossada popular, del sopar popular... 
i el fi de festa amb el ball de festa major inclòs, va aplegar a la plaça més de 1.500 
persones.  
 
El Corremonts s’ha consolidat com un element vertebredor de la Festa i enguany s’ha 
decantat cap als Senys que amb aquesta arriben a la seva quarta victòria:  
 
ANY   
1999 Negres 
2000 Senys 
2001 Negres 
2002 Empat 
2003 Negres 
2004 Empat 
2005 Senys 
2006 Negres 
2007 Empat 



2008 Negres 
2009 Negres 
2010 Senys 
2011 Senys 
 
La moguda ciutadana entorn els Senys i els Negres ha superat totes les previsions i ja es 
va començar a notar uns dies abans de la festa amb els carrers i balcons engalanats i els 
flash mob (12!) penjats al facebook municipal.   
 
Durant les properes setmanes es farà una reunió de valoració final que ja servirà per 
enfocar la propera Festa major 2012.  
 
Àlbum de fotos i Flash mob a www.santceloni.cat i a www.facebook.com/ajsantceloni 
 

 
Inauguració multitudinàia de l’exposició Anem a la fontana a la Rectoria Vella  
Dissabte a les 7 de la tarda, primer espectacle de Marduix Titelles sobre les faules 
 
La inauguració de l’exposició “Anem a la fontana” el passat dissabte 10 de setembre a la 
Rectoria Vella, va ser un èxit. Hi van participar cap a 300 persones, encuriosides i 
satisfetes pel resultat de la mostra inspirada en les faules de Jean de la Fontaine, que és 
realment excepcional.  
 
Presidida per l’alcalde Joan Castaño i la regidora de Cultura, Júlia de la Encarnación, la 
inauguració va comptar amb la presència dels 7 artistes que participen a la mostra, dels 
quals 4 són de Sant Celoni i el Baix Montseny (Martí Pey, Carles Puche, Glòria Auleda i 
Xavi Plana), la francesa Claude Famechon, la portuguesa Joana Vilela i el català Ramon 
Galí. Martí Pey, organitzador i ànima de l’exposició, va parlar en nom dels artistes i tant 
l’alcalde com la regidora es van oferir a col·laborar en l’organització de futures mostres 
col·lectives que uneixin art i literatura. Martí Pey i Glòria Auleda es faran càrrec dels 
tallers adreçats a escolars que s’ofereixen per gaudir de l’exposició. A la inauguració es 
van poder degustar una sèrie de vins portuguesos, oferts amb gentilesa pel cònsol de 
Portugal a Canadà, que és pare d’una de les artistes participants. 
 
A quarts de 9 del vespre del dissabte, Marduix va oferir un tast dels espectacles que han 
preparat i que es representaran dos dissabtes al vespre per completar el contingut de 
l’exposició.  El tastet va consistir en l’escenificació, als jardins de la Rectoria Vella, de 
tres faules plenes de màgia i humor, treballades amb personatges elaborats per Martí 
Pey i representades amb molta gràcia i professionalitat per la Joana Clusellas i en Jordi 
Pujol, els titellaires de Marduix. 
 
L’espectacle de Marduix es podrà veure a Sant Martí de Pertegàs (la capella que hi ha al 
Parc de la Rectoria Vella), els dissabtes 17 de setembre i 1 d’octubre a les 7 del 
vespre.  A la llista hi consta la relació de faules que es representaran cada dia: 

 
MARDUIX Presenta a Sant Martí de Pertegàs (Parc de la Rectoria Vella de Sant 
Celoni),  ORIGANUM MAJORANA, l’herba ideal per a preparar les faules de La 
Fontaine.  

 
Dibuixos i siluetes: Martí Pey 
Escenografia:  Joana Clusellas 
Música:   Cesc Miralta 
Direcció:  Jordi Pujol 
Actors:   Joana Clusellas i Jordi Pujol 



Producció:  MARDUIX 
 
Dissabte 17 de setembre  a les 7 de la tarda 
   Repertori de Faules: 
    El lleó i el ratolí 
    El colom i la formiga  
    El renard i la cigonya 
    El corb i la guilla 
    El marit confessor 
    El cérvol que es veu dins l’aigua 
    La llebre i la tortuga 
    Les dones i el secret 
    El clergue i la mort 
    La lletera i el pot de llet 
    La lligadura 
    L’avar 
 
Dissabte  1 d’octubre  a les 7 de la tarda  
   Repertori de Faules: 
    El lleó i el ratolí 
    El colom i la formiga  
    El renard i la cigonya 
    El corb i la guilla 
    El vilatjà que busca el seu vedell 
    El cérvol que es veu dins l’aigua 
    La llebre i la tortuga 
    Les dones i el secret 
    El clergue i la mort 
    La lletera i el pot de llet 
    La serventa justificada 
    L’avar 
 
Espectacle patrocinat per l'Ajuntament de Sant Celoni, amb el suport de l'Institut Català 
de les Indústries Culturals de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
 
La temporada de cinema a l’Ateneu s’estrena aquest diumenge amb Pa Negre  
 
Diumenge 18 de setembre començarà una nova temporada de Cinema a l’Ateneu amb la 
projecció de Pa Negre  d’Agustí Villaronga. Les sessions de Cinema a l’Ateneu tenen lloc 
el tercer diumenge de cada mes a les 6 de la tarda a la Sala Petita de l’Ateneu i són 
gratuïtes. 

 

Poesia a la font del Pradelló a Olzinelles aquest d iumenge a les 12 del migdia  

Diumenge 18 de setembre a les 12 del migdia a la font del Pradelló, a Olzinelles, tindrà 
lloc una lectura poètica dins el cicle Poesia als Parcs, organitzada per la Diputació de 
Barcelona. Aquest programa que pretén apropar la manifestació poètica als espais 
protegits i valoritzar-los com indrets idonis per a l’expressió literària. Pepa Balsach 
s’encarregarà de la lectura acompanyada del Grup Montnegres, 



El cicle de Poesia als Parcs, que es fa als diferents espais naturals de la província de 
Barcelona està coordinat pels poetes Carles Hac Mor i Ester Xargay. En la seva 
realització, es compta amb el suport de la Institució de les Lletres Catalanes, de la 
Generalitat de Catalunya, que assumeixi el cost de les actuacions dels diferents poetes 
en els actes que es fan a Catalunya.   

 

Taller per aprendre a promocionar el propi negoci a  través de la xarxes socials i 
entorns web adreçat a botiguers i paradistes  

L’ajuntament de Sant Celoni dins el programa Modernitza’t impulsat per la Diputació de 
Barcelona, organitza un taller formatiu adreçat als botiguers i paradistes centrat en 
aprendre a promocionar el propi negoci des de les xarxes socials i altres eines 
d’Internet. El taller tindrà lloc dijous 22 de setembre de les 14.30 a les 17 h a Sax Sala. 
Les persones interessades han de trucar al 93 867 41 75 o enviar un correu a 
desenvolupament@santceloni.cat. 

 
Presentació de l'associació AFADIS BAIX MONTSENY (A ssociació FAmíles amb 
DIScapacitats)  

El proper dissabte dia 17 de setembre a partir de les 5 de la tarda tindrà lloc a la plaça de 
la Vila la presentació d’AFADIS, Associació de Famílies amb Discapacitats. Durant la 
tarda han programat música i espectacles amb la presència de representants de 
diferents entitats públiques i privades del Baix Montseny, de la Fundació Johan  Cruyff, i 
dels voluntaris i col·laboradors d'AFADIS, entre altres. Hi haurà servei de beguda i 
berenar a preus simbòlics a benefici de l’entitat. 

A partir del 24 de setembre i cada dissabte organitzarà un nou casal per als nens/es i 
joves discapacitats amb activitats, jocs i entreteniment. El casal tindrà lloc a un espai 
municipal, a la sala polivalent de l’Escola Bressol El Blauet.  
 
  


