
 

 

 

 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Dijous, 3 d’octubre de 2013 
 
 
 

• Fira de productes alimentaris artesanals del nostre  territori aquest 
divendres i dissabte a la plaça de la Vila. També e s podran tastar vins 
ecològics i varietat antigues de tomàquets. Restaur ants i bars ofereixen 
menús especials i corretapes durant tot l’octubre..  i els caps de setmana 
vermuts!  
 

• Comença l'Entrefestes , la programació estable de música a l’Ateneu, amb 
estils per a tots els gustos. Aquest dissabte Bossa  nova i jazz brasiler 
amb Luna Cohen i una banda de 5 músics 
 

• L’Ajuntament de Sant Celoni engega una nova program ació cultural 
estable per a infants i famílies. Es complementaran  les propostes ja 
existents amb una oferta variada i amb periodicitat  setmanal. Si vols rebre 
la programació familiar, inscriu-te al butlletí ele ctrònic 
 

• Unes Jornades Europees del Patrimoni 2013 actives i  molt participatives. 
Un centenar de persones, amb important presència d’ infants i joves, van 
visitar el Sant Celoni medieval i l’església parroq uial 

 
• El grup de titelles Marduix estrena aquest dissabte  un espectacle inspirat 

en la poesia de Miquel Martí i Pol. Serà a les 7 del vespre a la capella de 
Sant Martí de Pertegàs a la Rectoria Vella, entrada  gratuïta 
 

• Inauguració comentada de l'exposició El llegat del Telescopi Espacial 
Hubble, aquest divendres a l’Oficina de Turisme 
 

• Punt 7 Ràdio estrena nova temporada amb més program es i 
col·laboradors. Continua creixent el servei de ràdi o a la carta 
www.santceloni.cat/radioalacarta 
 

 
Fira de productes alimentaris artesanals del nostre  territori aquest divendres i 
dissabte a la plaça de la Vila  
 
També es podran tastar vins ecològics i varietat an tigues de tomàquets 
Restaurants i bars ofereixen menús especials i corr etapes durant tot l’octubre  
 
Dins els actes de la Tardor gastronòmica, aquest divendres i dissabte tindrà lloc a la 
plaça de la Vila la Fira de productes alimentaris artesanals del nostre territori. Es 
vendrà embotit, làctics i formatges, herbes i conserves, pa, coques i xurros i altres 
productes naturals i de qualitat. 
 
 



 
 
 
 
 
 
El programa de la Tardor gastronòmica també ofereix dos tasts aquest cap de 
setmana:  
 

- Divendres a les 8 del vespre a Delícies Gourmet (C/ Major, 143), tindrà lloc 
un Tast de vins ecològics i sostenibles de la mà de Ma rcelo Desvalls,  
propietari de Finca Viladellops - el producte de la seva filosofia de treball a 
la vinya Vins del Massís del Garraf, D.O Penedès, premiats com a vins 
ecològics de qualitat excel·lent-. El preu del tiquet és de 5 € i es pot 
aconseguir al mateix establiment. 

 
- Dissabte a les 12 del migdia a Can Ramis, Tast de varietats antigues de 

tomàquet a càrrec de Pep Salsetes, amb el suport del Consell Comarcal 
del Vallès Oriental. L’activitat és gratuïta i té un aforament limitat a 80 
persones. Més información al telèfon 93 867 41 75. 

Com l'any passat durant tot el mes es pot participar al Corretapes o concurs de tapes 
amb la participación de 18 establiments. La tapa val 2 euros i inclou una beguda. 
D'altra banda 15 restaurants ofereixen un menú especial de tardor amb la novetat que 
si es fan dos menús en establiments diferents el segon establiment obsequia al 
participant amb una ampolla de cava Reserva Brut Nature edició especial Sant Celoni 
Cuina. A més, si durant els caps de setmana, es fa un àpat en un dels restaurants 
participants a la Tardor Gastronòmica, per 3 euros més es pot gaudir d'un vermut 
especial . 

www.santceloni.cat/tardorgastronomica 

 
 
Comença l'Entrefestes , la programació estable de música a l’Ateneu, amb e stils 
per a tots els gustos  
 
Aquest dissabte Bossa nova i jazz brasiler amb Luna  Cohen i una banda de 5 
músics 
 
La programació estable de música a l’Ateneu, l’Entrefestes, comença aquest dissabte 
a la Sala Petita de l’Ateneu amb Bossa nova de la mà de Luna Cohen i una banda de 
5 músics.  Tot i que porta 10 anys instal·lada a Catalunya, Luna Cohen  manté intacta 
l'essència de la seva identitat brasilera. Estrada do sol, el seu primer disc amb 
composicions pròpies, és un magnífic cant a la seva terra natal amb músiques i 
sonoritats que porten l'esperit de la bossa nova, la samba i altres registres que li són 
propis. Envoltada de músics que provenen del jazz, el pop i altres gèneres, Luna 
Cohen ha sabut signar una proposta tan rica en la vessant instrumental com en el 
magnetisme de les cançons que farceixen el seu repertori. No per casualitat el seu 
disc ha estat guardonat per a votació popular en la categoria de jazz dels Premis 
Enderrock com la millor nova proposta de l'any. 
 
L’Entrefestes continuarà el 19 d’ocrubre amb cançó d'autor amb Maria Coma, Pau 
Vallvé, Nico Rogi i Fanny Roz;  el 26 amb boleros de Machín en clau jazzística amb 
Celeste Alías, David Soler, Oriol Roca i Santi Careta; el 31 amb pop rock de la mà de 
Gossos i el 16 de novembre música clàssica amb en Matias Inzunza i la seva guitarra 
clàssica que tocarà des dels temes més coneguts de Chopin, Bach o Albeniz fins a 
música de pel·lícules actuals. 
 



 
 

 

Totes les entrades  es venen al Centre Municipal d'Expressió (c. Sant Josep, 18), de 
dilluns a dijous, de 10 a 13h i de 17 a 19h i mitja hora abans de cada espectacle a les 
taquilles del teatre. Els preus de les entrades són de 8 € pel públic general, 7 € si teniu 
carnet de la Xarxa de Biblioteques Municipals o 5 € si sou menors de 14 anys o majors 
de 65 o amb Carnet Jove. Les entrades del concert de Gossos valdran 10 € i serà preu 
únic.  

www.santceloni.cat/entrefestes 

 
 

L’Ajuntament de Sant Celoni engega una nova program ació cultural estable per 
a infants i famílies  
 
Es complementaran les propostes ja existents amb un a oferta variada i amb 
periodicitat setmanal 
 
Si vols rebre la programació familiar, inscriu-te a l butlletí electrònic 
 
A partir del mes d’octubre l’Ajuntament encara una nova programació cultural estable 
per a infants i famílies que inclourà activitats d’arts escèniques de diversos gèneres 
(animació, titelles, màgia, circ, música, teatre...)  la idea és complementar les 
propostes que ja es promouen des de l’Ajuntament com l’hora del conte a la Biblioteca, 
cinema en català i activitats per als més petits dins els programes de festes i poder 
oferir, d’aquesta manera, una programació familiar completa i estable per cada 
setmana de l’any.   
 
Tots els espectacles s’identificaran amb una imatge representativa per facilitar-ne la 
cerca. Es tracta d’en Loni , un personatge creat per Martí Pey, que va tenir molt bona 
acollida ara fa una dècada, quan va esdevenir fil conductor d'activitats adreçades a 
infants i joves, i que s’ha recuperat aquesta primavera en motiu de la Fira de productes 
i serveis adreçats a aquest públic. 
 
Segons ha explicat la regidora de Cultura i Educació, Júlia de la Encarnación, 
“aquesta proposta neix amb la voluntat d’ampliar l’ oferta d’activitats per als més 
petits; Volem apropar els nens al món de la cultura  i de les arts escèniques i per 
aquest motiu com Ajuntament hem de contribuir a la sensibilització artística i al 
creixement personal educant en valors de ciutadania , creativitat i capacitat 
crítica. Com sempre intentem oferir una programació  de qualitat a preus 
assequibles ja que l’accés a la cultura ha de ser a  l’abast de tothom.” 

 
 

A més de les ja exitoses sessions de les Hores del Conte, Petites hores del conte i 
Story Time que es programen des de la Biblioteca, el Cinema en català que es fa als 
cinemes OCINE i la programació familiar que ja acullen les Festes de Sant Martí, la 
novetat d’aquesta programació familiar són les activitats d’arts escèniques que es 
faran els diumenges, a les 12 del migdia a la Sala Petita del Teatre Ateneu .  
 
D’aquesta manera, els espectacles d’arts escèniques començaran diumenge, 13 
d’octubre, amb La Banda dels Petits Camaleons, música en directe per a tota la 
família, 6 músics tocaran bandes sonores de pel·lícules d’animació com “Cars”, 
“Shrek”, “Els Increïbles”, “Madagascar” o “Ratatuouille”. Diumenge, 27 d’octubre, serà 
l’hora dels magnífics titelles dels Farrés Brothers, que explicaran la història d’ El rei de 
casa, amb l’arribada d’un germanet, el rei de casa és destronat i el seu lloc és ocupat 



pel menut; un espectacle sobre la gelosia entre germans. Diumenge, 24 de novembre, 
la companyia Brif, Braf, Bruf presentaran La filla del senyor Bianchi, un espectacle 
infantil basat en el llibre Contes per telèfon de Gianni Rodri que vol estimular la 
imaginació dels nens i nenes amb l’ajuda del joc teatral i el món tan peculiar dels 
contes d’aquest autor italià. Per tancar aquest primer trimestre de programació familiar, 
diumenge, 15 de desembre, serà l’hora de La rateta que... la versió fresca, tendra i 
divertida de titelles de la Companyia B del conte “La rateta que escombrava l’escaleta”. 

 
La programació familiar complementa les programacions culturals estables com a 
l’Ateneu que recull una oferta variada de dansa, música, teatre de companyies 
professionals i de creació local de gener a juny, els Dijous a la fresca, de juliol i agost i 
l’Entrefestes amb un programa d’oferta musical d’estils ben diferents.   

 
Per rebre el butlletí digital de la programació fam iliar cal donar-se d’alta a: 
www.santceloni.cat/butlletins  

 
 
 

Unes Jornades Europees del Patrimoni 2013 actives i  molt participatives  
Un centenar de persones, amb important presència d’ infants i joves, van visitar 
el Sant Celoni medieval i l’església parroquial 
 
Des de l'any 2002 Sant Celoni ha participat ininterrompudament en les Jornades 
Europees del Patrimoni, oferint visites guiades per descobrir el patrimoni arquitectònic i 
la història de la vila. Les d'aquest any, per tant, has estat les dotzenes i encara atreuen 
i entusiasmen un públic nombrós, de totes les edats, com el centenar de persones que 
hi van participat el cap de setmana passat. Les visites ofereixen la possibilitat de visitar 
l'interior d'edificis que normalment estan tancats o només s'obren per al culte, com les 
esglésies de Sant Martí de Pertegàs i de Sant Ponç. I gràcies a la col·laboració de la 
Parròquia de Sant Martí, els interessats es poden passejar pels passadissos que hi ha 
sobre les capelles laterals de l'església barroca i pujar les 129 escales del campanar, 
des d'on es pot contemplar una vista espectacular de Sant Celoni, a més d'admirar en 
directe la sonoritat de les campanes.  
 
Les visites d'aquest any han estat dedicades al Sant Celoni medieval (Pertegàs i la 
Força) i al monument més emblemàtic del nostre patrimoni: l'església parroquial 
barroca, amb la façana esgrafiada (1762) més destacada de Catalunya. Aquest any 
els visitants han estat molt actius i han intervingut fent preguntes i plantejant qüestions 
interessants i enriquidores. També ha estat molt destacable la participació infantil. Les 
petites Marta i Núria van mostrar uns grans coneixements del Sant Celoni medieval i la 
Força, i de la llegenda d'en Soler i el drac de Vilardell. Els aprenentatges eren resultat 
de la dedicació de la seva mestra, Imma Ripoll, la qual, com molts altres mestres del 
municipi, s'impliquen decididament en la tasca de donar a conèixer el poble i la seva 
història als més petits. Per reforçar i garantir els coneixements de la història de Sant 
Celoni, des de l'Ajuntament també s'ofereixen visites guiades als escolars a partir de 3r 
de primària. Conèixer la història de la vila, des de ben petits, és el primer pas per 
apreciar-la i estimar-la. 
 
 
 
El grup de titelles Marduix estrena aquest dissabte  un espectacle inspirat en la 
poesia de Miquel Martí i Pol   
Serà a les 7 de la tarda a la capella de Sant Martí  de Pertegàs a la Rectoria Vella, 
entrada gratuïta 
 
Dissabte, 5 d’octubre, a les 7 de la tarda, el grup de titelles Marduix presenta 
l’espectacle Pel camí de les paraules a la capella de Sant Martí de Pertegàs (parc de 
la Rectoria Vella) a partir de les poesies de Miquel Martí i Pol. Aquest espectacle que 
es podrà tornar a veure el 19 d’octubre, s’emmarca dins dels actes de la mostra 



col·lectiva: T’enyorem, Miquel Martí i Pol. Deu anys sense tu  que s’exposa a la 
Rectoria Vella. L’entrada és gratuïta.  
 
T’enyorem, Miquel Martí i Pol. 10 anys sense tu es pot visitar a la Rectoria Vella de 
Sant Celoni fins el 3 de novembre: dijous divendres i dissabtes de 5 a 8 de la tarda; 
diumenges i festius de 2/4 de 12 a 2/4 de 2 del migdia i de 5 a 8 del vespre (parc de la 
Rectoria Vella, s/n).  
 
 

 
Inauguració comentada de l'exposició El llegat del Telescopi Espacial Hubble, 
aquest divendres a l’Oficina de Turisme  
 
Divendres 4 d'octubre a les 7 de la tarda s’inaugurarà l’exposició El llegat del Telescopi 
Espacial Hubble a l’Oficina de Turisme de Sant Celoni (c/Major, 53) amb una visita 
comentada. Es tracta d’una selecció de 15 imatges que han revolucionat el 
coneixement de l'Univers proper i llunyà, cedides per Josep Ma. Trigo i Rodríguez , 
Doctor en astrofísica i Científic Titular de l'Institut de Ciències de l'Espai.  

El Telescopi Espacial Hubble va ser el primer telescopi robòtic emplaçat en òrbita 
terrestre l'any 1990. Aquest tipus d'enginys permeten estudiar el cosmos sense la 
interferència de l'atmosfera i, per tant, obtenir imatges amb una resolució mai vista 
abans ni tan sols amb els majors telescopis terrestres. 

L’exposició es podrà visitar fins el 17 de novembre els divendres, de 5 a 8 del vespre; 
dissabtes, de 10 a 2 del migdia i de 5 a 8 del vespre i diumenges de 10 a 2 del migdia. 
 
 
 
Punt 7 Ràdio estrena nova temporada amb més program es i col·laboradors  
Continua creixent el servei de ràdio a la carta www.santceloni.cat/radioalacarta 
 
  
L’emissora municipal Punt 7 ràdio ha començat aquesta setmana la seva nova 
programació per aquesta temporada que compta amb més espais i col·laboradors, 
gairebé una quarantena. De dilluns a divendres a partir de les 9 del vespre es pot 
gaudir d’una graella completa amb temàtiques ben diverses: música, literatura, cultura 
general, esports, tertúlies...  
  
Els informatius locals, els Info 7, s’acompanyen novament d’espais complementaris 
com el Microtango amb Enrique Telleria, els consells per posar-nos en forma i les 
recomanacions sobre salut, un espai amb millores per reduir el consum energètic de 
casa nostra, els llibres de la setmana... Es poden seguir a les 8 del matí, a 2/4 de 2 del 
migdia i a 2/4 de 9 del vespre.  
  
Al costat de programes que es mantenen d’altres anys, com el Fent l’indie, el BSO, el 
Tirant de llibres o L’habitació dels pares, entre d’altres, s’han estrenat nous programes 
com ara el Denominació d’origen amb Ernest Garrido, Pòdium amb Laia Coll i Maite 
López , Una finestra al Baix Montseny amb Joan Bonada o Per la porta de servei amb 
l'Huc Alegre. Podeu consultar tota la graella de programes a: www.santceloni.cat/radio 
  
Escoltar els programes a la carta és cada vegada més una opció per a molts oients de 
Punt 7 ràdio. Per això aquesta temporada es continuarà posant a disposició dels oients 
tota la programació a Internet: www.santceloni.cat/radioalacarta 
   
Una altra novetat d’aquesta temporada és l’ús del twitter de la ràdio: @punt7radio per 
informar cada dia dels programes que conformen la graella i de la seva temàtica. 
  
 



 
 
 


