
 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Divendres,  21 de setembre de 2012 
 
 
Sant Celoni presenta una renovada programació Entre festes amb una oferta 
musical més àmplia i a preus populars  
Entrades a la venda a partir de dilluns 24 de setem bre al Centre Municipal 
d’Expressió  

L’Ajuntament de Sant Celoni presenta el cicle de concerts Entrefestes que enguany es 
renova apostant per ampliar l’oferta musical -que deixarà de ser exclusivament 
clàssica per encabir-hi el cabaret, la cançó tradicional, el jazz i  el rock’n’roll- i per 
rebaixar en un 50% el preu de les entrades. El primer concert tindrà lloc dissabte 28 de 
setembre i les entrades ja es podran adquirir per avançat a partir de dilluns 24 al 
Centre Municipal d’Expressió.  

La regidora de Cultura, Júlia de la Encarnación, ha explicat aquest nou enfocament de 
l’Entrefestes perquè “la cultura no és un luxe, és un dret i des dels p oders públics 
hem de promoure que tothom hi pugui tenir accés. Co m Ajuntament l'objectiu ha 
de ser que cada vegada més ciutadans i ciutadanes d e Sant Celoni gaudeixin de 
l'oferta cultural del municipi.” Segons la regidora de Cultura, “Sant Celoni és un 
poble ric i divers i estem intentant, cada vegada m és, tenir una oferta cultural 
variada, arribar a nous públics i animar a gent que , habitualment no ve a 
l'Ateneu, a què gaudeixi de la programació .”  

A més, per fer-ho més atractiu, durant les actuacions es podrà  prendre alguna cosa 
tot gaudint de bona música. Segons Júlia de la Encarnación, “per motius econòmics 
hi ha cada vegada més gent que els caps de setmana es queda a Sant Celoni, 
hem d'aprofitar aquest fet, i els hi hem de poder o ferir opcions d'oci i lleure. Hem 
de gaudir del nostre municipi. Tenim un bon equipam ent i l'hem d'omplir 
d'activitat i aprofitar-ho al màxim.”  

La rebaixa del preu de les entrades en un 50 %, que passen de 10 a 5 euros pel públic 
general i de 5 a 3 euros pels menors de 14 anys o majors de 65 i els joves entre 14 i 
29 anys amb Carnet Jove, s’explica segons la regidora de Cultura perquè “malgrat la 
crisis hem de lluitar per tal de que ningú quedi ex clòs, som conscients que 
aquests preus no els podrem oferir en tota la progr amació municipal i que en 
alguns casos excepcionals els preu de les entrades augmentarà però aquesta ha 
de ser l'excepció i no la norma. Treballarem per tr obar l'equilibri entre qualitat, 
promoció del talent local, diversitat i preus asseq uibles, no volem una cultura 
elitista i no ens resignem”.   

 
 
 
 



 
PROGRAMACIÓ ENTREFESTES 
 
Cabaret Explosif 

Enchanté! 
Divinas 
Durada: 1 hora i 20 minuts 
 
Dissabte, 29 de setembre, a les 8 del vespre 
Teatre Municipal Ateneu - Sala Gran 
 
Carla Móra, soprano 
Irene Ruiz, mezzo soprano 
Marta Móra, contralto 
Juli Aymí, clarinetista 
Bernat Font, pianista 
 
Enchanté! s’endinsa en la música europea de l’època de la II Guerra Mundial, i ens transporta a 
la ciutat de París, a punt de ser envaïda per les tropes alemanyes. Acompanyades d’un pianista 
i un clarinetista, les veus de Divinas ens expliquen la història del Cafè Enchanté!, punt de 
trobada d’artistes, bohemis, intel·lectuals i membres de la Resistance francesa. 
A Encahnté! es respira l’aire dels cabarets burlesque i el glamour decadent, amb les cançons i 
coreografies més representatives de l’època. Divinas aposten per recuperar i donar valor a 
gèneres  com el claqué, el charleston o el cancan, de l’escena de París a la de Berlín. 
 
 
 
Cançó tradicional 

13 cançons d’aquí a la vora i una d’un capità 
Cor de noies de Matadepera 
Durada: 1 hora i 10 minuts  
 
Dissabte, 13 d’octubre, a les 8 del vespre 
Teatre Municipal Ateneu - Sala Petita 
 
Cor de noies de Matadepera 
Guida Sellarès, acordió i percussió 
Laia Pedrol, percussió i guitarra 
Pep Coca, contrabaix, percussions, flabiol i tambor 
Jaume Sala, direcció i guitarra  
   
13 cançons tradicionals dels països catalans, arranjades la majoria d’elles per encàrrec, com qui 
es fa un vestit a mida. Són també 13 noies les que posen veu a històries d’amor i desamor, 
històries per dormir i d’altres per no dormir, històries de terra endins i de mar enllà. Les 
acompanyen a l’escenari 3 músics amb un gust exquisit per vestir lletres amb elegància, 
senzillesa i complicitat. 
 
 
 
 



 
 
 
Rock’n’roll 

Romaní, semen i sang 
Els Surfing Sirles 
Durada: 1 hora i 20 minuts 
 
Dissabte, 27 d’octubre, a les 11 de la nit 
Teatre Municipal Ateneu - Sala Petita 
 
Martí Sales, veu i guitarra 
Guillem Caballero, teclat i veus 
Uri Caballero, guitarra 
Xavi Garcia, bateria 
    
“El que ens mou és el desig de trencar totes les coses”, canten Els Surfing Sirles. I en qualsevol 
dels seus concerts incendiaris estan a un mil·límetre de confirmar-ho. Calia una banda que 
portés el rock’n’roll fins a aquest límit, on l’actitud i el soroll esclaten per regalar-nos una 
explosió d’idees. Els Surfing Sirles canten a la Fageda d’en Jordà, a Verdaguer i a Casavella, als 
ionquis de Can Tunis, a les pubilles de cuixa forta, als paios punks rumberos... i fins i tot 
perverteixen l’himne del Barça. Sembla complicat, però quan els escoltes, tot és molt senzill. És 
garatge. És rock’n’roll 
 
 
 
 
 
 
Jazz vocal 

Va d’estàndards 
Jazz Dream 
Durada: 1 hora  
 
Dissabte, 3 de novembre, a les 8 del vespre 
Teatre Municipal Ateneu - Sala Petita 
 
Guillem Caballé, teclat, guitarra i veu 
Joana Fugaroles, viola i veu 
Josep Ruíz, bateria i percussió 
    

Jazz Dream, una formació creada a partir de l’unió de dos músics d’orígens musicals diferents, 
la Joana i en Guillem, i amb la recent incorporació d'en Josep, us ofereix un tastet de música on 
a través d’estàndards de jazz i bossa nova us volen apropar als orígens, essències, història i 
curiositats dels diferents temes i compositors. 
 
 
 
 
 



 
 
Música clàssica 

Duet de guitarres 
Roger Tapias i Ramon Dordal 
Durada: 1 hora i 10 minuts 
 
Dissabte, 24 de novembre, a les 8 del vespre 
Teatre Municipal Ateneu - Sala Petita 
 
De la guitarra romàntica als ritmes actuals 

Aquest duet de guitarres ens presenta un recital amb un repertori variat i innovador. Obres de 
diferents èpoques i estils que van des de compositors clàssics com  Sor i Carulli, passant per 
Llobet i Granados fins a ritmes sud-americans i músiques contemporànies  d'autors com Paulo 
Bellinatti, Gary Ryan i Astor Piazzolla entre d'altres.  Roger Tapias i Ramon Dordal formen duo 
des de 1994, han actuat en diversos cicles i festivals de música i han estrenat obres de 
reconeguts compositors  com de Jong i Guinovart entre d'altres.  
 
 
 
 
 
 
ENTRADES ENTREFESTES 
 

• Públic general      5 € 
• Menors de 14 anys o majors de 65    3 € 
• Joves entre 14 i 29 anys amb Carnet Jove  3 €  
• Menors de 2 anys     gratuït 

 
VENDA D’ENTRADES 
 
A partir de dilluns, 24 de setembre, al Centre Municipal d’Expressió (c. Sant Josep, 18) 
de dilluns a dijous, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h,  a través de targeta de crèdit o efectiu. 
 
Mitja hora abans de cada espectacle, a les taquilles del Teatre Municipal Ateneu. 


