
 
 
 
NOTA DE PREMSA 

Dijous 6 d’abril de 2017 
 
 

• Sant Celoni presenta el I Festival de màgia de Sant Celoni Màgic Loni amb 
voluntat de ser anual. Des 18 al 22 d’abril es podrà gaudir d’espectacles al 
carrer i una gran gala final al Teatre Ateneu  
 

• Més d'un miler d'escolars gaudeix de les actuacions de les escoles 
municipals de teatre i música  
 

• El Bon Pare, una bona comèdia amb Lluís Soler, Teresa Vallicrosa, Jaume 
Madaula i Georgina Latre a l'Ateneu aquest dissabte a les 8 del vespre.   
Entrades a 15 i 10 euros i promoció 2 x 1 pels joves de 16 a 25 anys 
 

• Visita guiada a l’exposició: Antonio Niebla. Testimoni personal per part 
del mateix galerista aquest diumenge 9 d’abril a les 6 de la tarda, a la 
Rectoria Vella. Obres de Léger, Miró, Moore, Tàpies, Guinovart, Saura, 
Oteiza... s'exposen a les sales i als jardins de la Rectoria Vella  
 

• L'ajuntament està retirant els arbres morts a diversos punts del municipi 
 

• Dues alumnes de l'Institut Baix Montseny guanyen un premi literari de 
francès a la UAB  
 

• Júlia Just Clopés, del Karate Club Just de Sant Celoni, campiona 
d'Espanya infantil de karate  

 

 

Sant Celoni presenta el I Festival de màgia de Sant Celoni Màgic Loni amb 
voluntat de ser anual  

Des 18 al 22 d’abril es podrà gaudir d’espectacles al carrer i una gran gala final al 
Teatre Ateneu  

La setmana de Sant Jordi, Sant Celoni acollirà el I Festival de màgia Màgic Loni 
organitzat per la Companyia Mag Edgard amb la col·laboració de l’Ajuntament amb 
voluntat de convertir-se en una cita anual que reuneixi alguns dels millors mags del 
moment. Tal i com va explicar el regidor de Cultura i Educació, Raül Garcia la proposta 
arriba de la Cia Mag Edgard “amb qui hem treballat altres vegades i coneixem les 
seves propostes, professionals i de molt nivell dins el món de la màgia, que ens 
fa connectar a grans i petits amb el nostre nen i ens deixa a tots al·lucinant”. En 
aquesta línia, el Mag Edgard, va presentar el cartell com una “reunió de grans mags, 
bons amics del sector que sempre estan voltant pel món i que amb l’organització 
del Festival troben l’ocasió per trobar-se i oferir un bon cartell”.  



El Festival proposa espectacles de màgia, dos d’ells a l’exterior, la setmana de Sant 
Jordi, del 18 al 22 d’abril.   

Dimarts, 18 d’abril, a les 7 de la tarda a la Biblioteca l’Escorxador, hi haurà la primera 
activitat del Festival, amb la presentació del llibre Màgia amb aliments del Mag 
Gerard, grans i petits podran gaudir d’alguns dels jocs de màgia que conté el llibre. A 
continuació, Ramón Mayrata  explicarà la història de la màgia i el Mag Edgard 
n’oferirà un tast.  
 
Divendres, 21 d’abril, a les 6 de la tarda, a la plaça de la Biblioteca, espectacle de 
màgia per a grans i petits a càrrec d’Adrián Conde. Un espectacle molt cuidat.  
 
Dissabte, 22 d’abril, a 2/4 d’1 del migdia, a la plaça de la Vila, estrena de l’espectacle 
de màgia per a tota la família “Adivina qué” amb Adrián Conde.  
 
Per cloure el Festiva, el mateix dissabte 22 d’abril  hi haurà el plat fort a les 7 de la 
tarda al teatre Ateneu amb la Gran Gala presentada pel Mag Gerard  (un mag molt 
divertit de la nova generació de mags que barreja , de manera original i sorprenent, 
màgia i stand up comedy) amb les actuacions del Duo Kybalion vingut de Russia, 
especialistes en el canvi de vestit, fliparem;  El Mago Félix, campió d’Espanya i 
d’Europa que domina d’una manera espectacular els trucs de màgia amb les mans; el 
mateix mag Edgard; l’Amélie, una noia que ens proposta un tipus de màgia molt 
poètica i l’Adrián Conde, un mag clown que ens farà riure. 
 

 

Més d'un miler d'escolars gaudeix de les actuacions de les escoles municipals 
de teatre i música  

Més d'un miler d'alumnes de P4, 1r, 3r i 5è de primària de les escoles de Sant Celoni i 
La Batllòria han passat per la Sala Gran de l'Ateneu per veure el treball dels conjunts 
de l'Escola de música i dels grups de l'Escola de teatre dins el cicle Actuem per a les 
escoles. 

Durant quatre dies se'ls ha presentat quatre petits espectacles, un per cada grup 
d'edat, alguns basats en contes com el Llibre de les bèsties, de Ramon Llull, o Un 
viatge imprevist, i d'altres eren creació pròpia com El robatori del museu. Aquestes 
actuacions, a més de ser una mostra per a l'alumnat del treball que es fa a les escoles 
de música i teatre és, sobretot, un repte important i molt gratificant pels seus 
companys actors, actrius i músics. 

 

El Bon Pare, una bona comèdia amb Lluís Soler, Teresa Vallicrosa, Jaume 
Madaula i Georgina Latre a l'Ateneu aquest dissabte a les 8 del vespre  
Entrades a 15 i 10 euros i promoció 2 x 1 pels joves de 16 a 25 anys 

Aquest dissabte a les 8 del vespre arriba al Teatre Ateneu, El Bon pare, una comèdia 
amb Lluís Soler, la celonina Teresa Vallicrosa, Jaume Madaula i Georgina Latre. El 
Bon pare parteix de la vida de l’alcalde d’una petita ciutat de províncies que es 
desmunta de la manera més insospitada de la nit al dia. Quan les coses no li podien 
anar millor en la política, el retorn de la seva filla adolescent i un vídeo descobert per 
internet fan que s’adoni que potser no és tan bon pare com es pensa. I quan tot 



comença a torçar-se i les veritats surten a la llum, només falta la intervenció d’una ex 
amb ganes d’afegir més llenya al foc per deixar un home tocat i enfonsat... 

Qui vulgui saber com acabarà aquesta gran comèdia ja pot comprar les seves 
entrades a 15 euros o a 10 euros amb carnet de la biblioteca, carnet jove, majors de 
65 i menors de 14 anys. A més, aquest espectacle gaudeix de la Promoció Jove que 
ofereix als nois i noies de 16 a 25 anys, 2 entrades al preu d’una. Les entrades es 
poden comprar per avançat al Centre Municipal d’Expressió o per Internet a 
www.santceloni.cat/teatreateneu 

 

Visita guiada a l’exposició: Antonio Niebla. Testimoni personal per part del 
mateix galerista aquest diumenge 9 d’abril  a les 6 de la tarda, a la Rectoria Vella 
 
Obres de Léger, Miró, Moore, Tàpies, Guinovart, Saura, Oteiza... s'exposen a les 
sales i als jardins de la Rectoria Vella  

Aquest diumenge a les 6 de la tarda s’ha programat una visita guiada a l’exposició 
Antonio Niebla, Testimoni personal per part del mateix galerista a la Rectoria Vella. De 
la seva mà es resseguiran les 35 pintures, gravats, escultures i fotografies que inclou 
la mostra i també les 8 escultures de gran format que omplen els jardins de la Rectoria 
Vella fins al 17 de setembre. 

La nova mostra d'obres de la col·lecció d’Antonio Niebla aplega un grup d'artistes la 
majoria dels quals han estat amics seus i són els seus referents. No hi falten alguns 
dels grans protagonistes de l'art del segle XX, com el francès Fernand Léger, Joan 
Miró, Henry Moore, Antoni Tàpies, Josep Guinovart, Antonio Saura, Oteiza.... 
entre molts altres. L’expsosició estarà oberta a les sales de la Rectoria Vella fins el 
28 de maig.  

 
L'ajuntament està retirant els arbres morts a diversos punts del municipi  

Aquesta setmana s'estan eliminant diferents arbres morts o que suposaven un risc a la 
llera del Pertegàs, a la llera de la Tordera i a la zona de la Font de Santa Laura, a la 
urbanització Boscos de Montnegre. 

 

Dues alumnes de l'Institut Baix Montseny guanyen un premi literari de francès a 
la UAB  

Les alumnes Andrea Moreno i Bibiana Cassanmagnago, de l'Institut Baix Montseny de 
Sant Celoni, han guanyat el primer premi de textos en francès en la categoria cadet 
(menys de 16 anys) del concurs Mots Passants que organitza la UAB cada any. El 
concurs consisteix en realitzar un text (individualment o en parella), o un vídeo (en 
grup de 4 components màxim) en francès sobre el tema proposat. Aquest any el tema 
era l'amor i la cançó. Van participar-hi uns 550 alumnes de 30 instituts de Catalunya. 

L'Institut va assistir a la recollida de premis el passat 29 de març amb els alumnes de 
4rt d'ESO i de 1r de BAT que fan l'optativa de francès. Tots ells van preparar textos i 
vídeos ajudats per la seva professora de francès, Emilie Boens. El text de l'Andrea i la 



Bibiana que finalment va resultar premiat era molt poètic, i es completava amb un 
dibuix igualment poètic. Podeu llegir-lo a www.santceloni.cat 

L'Institut Baix Montseny porta ja 5 anys participant en aquest concurs i cada any 
alumnes com l'Andrea i la Bibiana han aconseguit guanyar algun premi gràcies al seu 
treball i la seva creativitat. 

 
Júlia Just Clopés, del Karate Club Just de Sant Celoni, campiona d'Espanya 
infantil de karate  
 
Júlia Just Clopés, del Karate Club Just de Sant Celoni, s'ha proclamat campiona 
d'Espanya infantil en la modalitat de Kumite al Campionat celebrat els dies 1 i 2 
d'abril a Córdoba. 

La jove karateka va realitzar un excel·lent treball tècnic i tàctic als combats que va 
lliurar contra les representants de les diferents comunitats autònomes: a les 
eliminatòries, va guanyar 2-0 contra Castella-la Manxa i 4-0 contra Aragó; a semifinals, 
va guanyar 1-0 contra Astúries; i a la final, va tornar a derrotar a Castella-la Manxa per 
1 a 0. 

Enhorabona, campiona! 

 

 
 


