
 

 

 

 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Dijous, 24 d’octubre de 2013 
 
 

• Èxit de convocatòria del nou club de lectura de la Biblioteca l’Escorxador  
 

• El tast de cerveses va aplegar una trentena de pers ones. La Tardor 
Gastronòmica encara la recta final.  Vine, tasta i gaudeix!  

 
• Èxit de la primera Fes-t@ la Carretera. Més de 40 c omerços i entitats 

varen participar dissabte a la fira de la Carretera  Vella 
 

• Boleros jazzístics de la mà de Celeste Alías aquest  dissabte a les 8 del 
vespre a l’Ateneu 

 
• Programació familiar aquest diumenge amb titelles s obre la gelosia entre 

germans i el desig de poder. El rei de la casa amb la companyia Farrés 
Brothers a les 12 a la Sala Petita de l’Ateneu 

 
• Cinema en català aquest dissabte amb Les aventures de Tadeu Jones  

 

 

Èxit de convocatòria a la primera trobada de Carret era i Manta, el nou club de 
lectors de la Biblioteca l’Escorxador  

El dijous 17 d’octubre va tenir lloc la primera trobada de Carretera & Manta, el nou 
Club de lectors de la Biblioteca l’Escorxador al voltant de la literatura i els viatges que 
compta amb una trentena de persones inscrites d’entre 20 i 83 anys. Aquesta primera 
trobada anava al voltant del llibre Cap a terres salvatges, de Jon Krakauer. 

Enric Soler, viatger, escriptor i editor, guia de Carretera & Manta, ens va introduir en 
detalls i peculiaritats de la història, i a més va portar, literalment, tota una motxilla de 
llibres relacionats amb el títol llegit aquest primer mes i què tots els assistents van 
poder fullejar. 

La tertúlia del grup va ser molt cordial, amena i dinàmica, tothom va expressar com 
havia estat la seva lectura i, així, cadascuna es va enriquir amb les diverses opinions i 
perspectives d’un mateix llibre. 

Aquesta ha estat la primera etapa d’un gran viatge per la literatura. La propera trobada 
serà el dijous 21 de novembre, com sempre a 2/4 de 8 del vespre a la Biblioteca 
l’Escorxador, i al voltant del llibre Todos los caminos están abiertos, de Annemarie 
Schwarzenbach. 

 

Per què Carretera & Manta? 

“Com que bona part dels habitants del Baix Montseny som força viatgers, perquè vivim 
en una vila i en una zona d’alt potencial turístic, i perquè la Biblioteca l’Escorxador 



forma part del projecte Turisme informació i està especialitzada en aquest àmbit, hem 
pensat a oferir un club de lectura al voltant d’un ampli concepte de la literatura de 
viatges. 

Novel·les d’aventures, cròniques de viatges, viatges històrics, escriptors atrets per 
terres ignotes, el viatge interior com a metàfora del viatge exterior.” 
 
 

 
El tast de cerveses va aplegar una trentena de pers ones  
 La Tardor Gastronòmica encara la recta final.  Vin e, tasta i gaudeix!  

Dissabte a la tarda, dins dels actes de la Tardor gastronòmica, Bodegues Costa va 
oferir un curs gratuït d’iniciació al tast de cerveses. Una trentena de persones varen 
poder degustar sis varietats diferents de cervesa d’elaboracions i procedències molt 
diverses maridades amb productes que en potenciaven el sabor. 

La Tardor gastronòmica encara aquesta setmana la recta final, amb un sopar-
maridatge al restaurant Els Avets, el divendres. 

L’acte final serà la presentació del col•lectiu Sant Celoni Cuina que es farà el dimecres 
30 a les 7 de la tarda a la Sala Bernat Martorell de Can Ramis.  

A més a més, últims dies per degustar els menús gastronòmics a 15 restaurants 
celonins i el Corretapes a 18 establiments més. 

Podeu consultar el programa complet de la Tardor gastronòmica a 
www.santceloni.cat/tardorgastronomica 

 
 
Èxit de la primera Fes-t@ la Carretera  
Més de 40 comerços i entitats varen participar diss abte a la fira de la Carretera 
Vella 
 
Durant tot el dissabte nombroses persones varen poder passejar tranquil·lament per la 
carretera Vella, gaudint d’un ampli espai exclusiu per a vianants i on hi van trobar 
múltiples activitats i atractives parades dels comerços de la zona. Aquest 
esdeveniment festiu de promoció del comerç local, promogut pels comerciants 
d’aquest carrer, va ser un èxit i els organitzadors estan plantejant la celebració d’una 
nova edició. 
 
 
 
Boleros jazzístics de la mà de Celeste Alías aquest  dissabte a les 8 del vespre a 
l’Ateneu  
 
La Sala Petita de l’Ateneu acollirà aquest dissabte 26 d'octubre a les 8 del vespre 
l’actuació de Celeste Alías que presentarà Jazz Machín, dins la programació estable 
de música Entrefestes.  Al costat de Celeste Alías a la veu, hi haurà 3 músics: Santi 
Careta a la guitarra i loops, baix i mandolina; David Soler a la guitarra elèctrica i pedal-
steel i Oriol Roca a la bateria.  
 
Antonio Machín  forma part de la memòria sonora de molts. Les seves cançons i 
boleros ens arranquen un somriure, fruit d'un testament col·lectiu que parteix de la 
ràdio de la postguerra, que entre tots hem anat recollint, i del qual hem fet un 
background comú que pocs han gosat abordar i reconstruir. A partir del respecte i 
admiració cap al mateix Machín i els records vius d'uns anys difícils, una formació 
jazzística decideix donar forma a un concert que remourà el so de les nostres ànimes. 



La sonoritat més profunda dels boleros amb la veu de Celeste Alías , un treball 
jazzístic de màxima qualitat i el joc electrònic del so converteixen el concert en una 
experiència emotiva, sorprenent i exclusiva. 
 
Preus entrades 
Entrada general: 8 €  
Carnet de Xarxa de Biblioteques Municipals: 7 € 
Menors de 14 anys o majors de 65 anys: 5 € 
Joves entre 14 i 29 anys amb Carnet Jove: 5 € 
Menors de 2 anys: gratuït 
 
 
 
Programació familiar aquest diumenge amb titelles s obre la gelosia entre 
germans i el desig de poder  
El rei de la casa amb la companyia Farrés Brothers a les 12 a la Sala Petita de 
l’Ateneu 
 
Diumenge 27 d’octubre els magnífics titelles dels Farrés Brothers explicaran la història 
d’ El rei de casa dins la programació familiar que promou l’Ajuntament de Sant Celoni. 
Serà a la Sala Petita de l’Ateneu a les 12 del migdia i el preu és de 3 euros i pels 
menors de 2 anys, gratuït.  

L’espectacle tracta de la la gelosia entre germans a partir de la història de quan amb 
l’arribada d’un germanet, el rei de casa és destronat i el seu lloc és ocupat pel menut. 
Però si el menut abandona el lloc, qui se'l queda? Potser el gran? Ho tindrà difícil, 
perquè hi ha altres reis destronats que estan disposats a fer el que calgui per tornar a 
manar i, a partir d'aquí, dominar el món sencer. Un espectacle basat en fets Reials. 
Molt Reials. 

Recordem que aquesta proposta forma part de la nova programació cultural estable 
per a infants i famílies que inclou 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.   
 
Per rebre el butlletí digital de la programació fam iliar cal donar-se d’alta a: 
www.santceloni.cat/butlletins  
                      
 
 
 
Cinema en català aquest dissabte amb Les aventures de Tadeu Jones  
 
El Cinema Infantil en Català (CINC) continua aquest dissabte 26 d’octubre, la 8a edició 
al cinema Ocine de Sant Celoni amb el segon passi de  pel·lícules infantils de gran 
èxit. 
Les sessions es projecten a les 16.15 h a les sales del cinema Ocine de Sant Celoni 
(ctra. Olzinelles, s/n, Complex d’Oci “Altrium”). El preu únic de l’entrada és de 4,20  
euros.  
 
 
 
 


