
 

 

 

 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Divendres, 31 de maig de 2013 
 
 

• Sant Celoni presenta el 5è Festival de les veus als  jardins de la Rectoria 
Vella, diumenge 9 de juny a les 20 h  

 
• Nou impuls a la música del Baix Montseny en el marc  de la Biblioteca 

l’Escorxador. Una exposició de fotos dels guanyador s del Sant Celoni 
Sona, concerts de petit format cada dijous i l’ampl iació del fons musical 
de la Biblioteca l’Escorxador  

 

 
Arriba el 5è Festival de les veus als jardins de la  Rectoria Vella     
Diumenge 9 de juny a les 20 h  
 
Dins la proposta de dinamització dels caps de setmana a Sant Celoni, el proper 
diumenge 9 de juny arriba el 5è Festival de les veus als jardins de la Rectoria Vella. Un 
any més, de la mà d’Intuit, Centre artístic de la Veu,  i de la seva ànima, Paca Rodrigo, 
veus i músics de gran qualitat es reuniran a Sant Celoni. Aquest en són els convidats:  
 
MuOM: u na coral de cambra de cants harmònics. CLAUDIA SCHNEIDER: 
mezzosoprano que cantarà un repertori de cabaret alemany, acompanyada pel 
pianista Alfredo Armero. ALFREDO ARMERO : pianista, amb un repertori amb obres 
de totes les èpoques i estils i una especial predilecció per la música d’Enric Granados. 
PACA RODRIGO , cantant, compositora escènica i professora de tècnica vocal;  amb 
l’acompanyament de Maurici Villavecchia al piano interpretaran balades de jazz, swing, 
boleros i temes romàntics de pel·lícules conegudes i entranyables. MAURICI 
VILLAVECCHIA , pianista i acordionista.  

L’entrada val 5 euros.  
 
 
 
Nou impuls a la música del Baix Montseny en el marc  de la Biblioteca 
l’Escorxador  
 
Una exposició de fotos dels guanyadors del Sant Cel oni Sona, concerts de petit 
format cada dijous i l’ampliació del fons musical d e la Biblioteca l’Escorxador  
 
L’Ajuntament de Sant Celoni donarà un nou impuls a la promoció de la música i dels 
músics del Baix Montseny en el marc de la Biblioteca l’Escorxador.  Aquest mes de 
juny, l’equipament estrena una secció de música local millorada  amb la voluntat de 
recollir i catalogar tots els treballs que aquests grups vagin publicant i fer-los 
accessibles a la ciutadania. Actualment el fons de música local de la Biblioteca consta 
de més d’una vintena d’exemplars senyalitzats i ubicats en un espai preferent dins la 
col·lecció.  



 
Per donar a conèixer aquest projecte, s’ha organitzat una exposició  que es podrà 
visitar durant tot el mes de juny a la mateixa Biblioteca, amb fotos de tots els grups que 
han guanyat alguna de les 8 edicions del Sant Celoni Sona. A més, s’han programat 
uns concerts dins el cicle Tastets musicals: música nascuda al Baix Montseny , que 
es faran cada dijous de juny a les 8 del vespre a la sala infantil de la biblioteca; 
començaran dijous 6 de juny amb Franc Lluís i Toni Solà de Els Sulfitos, dijous 13 
actuarà Gregori Hollis, Victor Mirallas, Kquimi Saigi, Joan Pascual i Albert Mateu dels 
Mandanga, dijous 20 serà el torn de l’Adrià Draper i tancarem cartell amb l’actuació de 
Joan Colomo, dijous dia 27 de juny.  
 
Sant Celoni és una localitat on la música, com a mitjà d’expressió artística, ha estat 
molt present des de fa una pila anys de forma evident. Davant d’aquesta presència, ja 
fa vuit anys que des de l’Ajuntament es treballa en un programa amb l’objectiu de 
donar suport als col·lectius o persones que utilitzen la música com a forma d’expressió. 
Des del 2009 aquesta proposta també està oberta a tots els músics del Baix Montseny. 
Aquest programa, bàsicament articulat a través de dues línies de treball dins el mateix 
projecte: els Sessions’n’sona i el concurs Sant Celoni Sona han anat donat els seus 
fruits. Alguns dels grups que en aquelles primeres èpoques començaven, ara ja s’han 
fet un lloc dins el panorama musical i d’altres que tot just comencen ara, també ho fan 
amb moltes ganes.  

 


