Full de premsa

Mercat musical de Sant Celoni
Dissabte 23 d'octubre

des de les 11 del matí fins les 23h

Parc de Sant Ponç

https://www.google.com/maps/search/pista+poliesportiva+Sant+Pon%C3%A7,+sant+cel
oni/@41.694013,2.4992837,18z

Creiem fermament en el poder educatiu de la cultura. Però també sabem
que, per desgràcia i massa vegades, no és a l’abast de tothom. Ni a Sant Celoni, ni al Baix
Montseny, ni tampoc més enllà. Volem que aquest sigui un dels motors de la nostra
entitat. De la mateixa manera que diferents notes, ben combinades, acaben formant un
arpegi; Creiem que els diversos esforços que podem treballar des de diferents àmbits ens
han de situar en el camí per assolir els nostres objectius. Tornar a situar la música
al centre de la nostra societat. Un espai on, tradicionalment, sempre havia estat. I potser
ens n’havíem oblidat.
No pretenem crear un festival a l’ús. Entenem que l’exhibició, els concerts, el gaudir de la
música en directe, és un dels nostres objectius. Però volem anar més enllà. Perquè
la nostra intenció és teixir un programa cultural que tingui com a eix vertebrador
l’intercanvi. Allò que ens ha fet rics com a poble, culturalment i social.
L’intercanvi com a motor musical i vivencial. A l’escenari, sí, però també a tots els barris de
la nostra vila i entre totes les persones que vulguin acostar-s’hi. Amb la ment ben
oberta, sense prejudicis, mesclant i unint estils i procedències. Perquè això, que ha estat el
motor musical i s’ha instal·lat en el centre de l’escena musical, també cal
implementar-ho en el centre de la nostra societat. Per teixir complicitats. Per entendre’ns,
per cuidar-nos, per viure, per compartir.

És per això que LA SONORA, PLATAFORMA D’INTERCANVI MUSICAL, neix i comença a
caminar. Per sumar gent vinguda d’arreu, per situar la música al centre de tot, per
re-connectar-nos amb els nostres orígens (siguin els que siguin) i projectar-nos cap a un
futur comú. Per emocionar-nos. Per cantar plegats. Per ensorrar barreres i fronteres. Per
fer que sonin les cançons. Ja sigui en un mòbil, en un ordinador o en un tocadiscos. Això no va de formats, va de la corretja de transmissió, que segueix sent

sempre la mateixa. La música. Allò que ens fa emocionar, que ens fa vibrar, que ens toca
per dintre i que té la capacitat de fer-nos ballar, somriure o plorar. Que soni! La Sonora.

•
Objectiu que volem assolir i públics: Situar la música al centre de tot a través de
l’intercanvi, com a eina transformadora, intergeneracional i cohesionadora entre les
diferents realitats socials i culturals del territori

* Activitats que desenvoluparem el Mercat Musical de Sant Celoni

El 23 d'octubre tindrem 12 hores de música sense parar. Els trets diferencials seran que
s’esdevindrà a l'aire lliure, i de caràcter gratuït.
El programa de la jornada, a falta d'alguns petits retocs, queda així:

11h. Inici del Mercat Musical amb l'obertura de les paradetes de caire musical que hi estaran
presents durant tot el dia i Taller musical a càrrec de l'Escola Municipal de Música i Teatre
de Sant Celoni

12h. Podcast musical MÚSICA I FUTBOL amb en Jordi Unclu Garrot ( Propietari de la Sala
Estraperlo de Badalona, baixista a grups com Zombi Pujol, Budellam o Aggainsters i locutor
al Maximum Clatellot de Radio Pica )

13h. Vermut Musical Amb Pd. Pubilla Hilton. Des de Celrà punxant amb vinil música dels
60's – 70's amb estils com soul, latin, rare groove.

14h. Aturada per dinar i proves de so dels grups de la tarda. A l'espai hi haurà opció de
menjar i beure ( segons situació pandèmica ).

17h. Reinici de l’activitat amb les paradetes i música.

18h. Concert amb PERIFERIA. Des de la Roca. Rock
contundent i amb missatge.
Neix l’any 2019 a La Roca del Vallès, després del seu
primer treball “De alas rotas” publicat l’any 2020 estan
treballant en el seu primer disc d’estudi “Ruta al
Desvelo”.

19h. Concert amb POOR TRÀMIT. Des de Premià. Rap en
català.
El raper maresmenc acaba de debutar amb “Pur”, el seu
primer llarga durada. Una col·lecció de cançons magnífiques
que compten amb col·laboracions de Lil Russia, Jazzwoman,
Valtònyc i Lildami. Ha estat Premi del Consell Nacional de la
Cultura i les Arts.

20h. Concert amb TENDA. Des del País
Valencià. Pop Rock.
Un dels grups que pugen amb força
des de País Valencià.
No és un
grup de rock fàcilment classificable.
Les seves cançons estan per sobre
dels estils. Guanyadors dels Premis a
Ovidi 2020 com a grup revelació.
Compten amb un disc i estan en
plena promoció del segon.

21h. Concert amb PINPILINPUSSIES. Des de Barcelona i País
Basc. Pop-Punk
Garage Pop amb actitud post-punk i influenciades per les
bandes punk femenines americanes. Son l’Ane i la Raquel i
tenen un llarg “Fuerza 3” amb el que han girat per festivals
estatals i europeus tan importants com el Villa de Bilbao i el
Primavera Weekender. Guanyadores del concurs del festival
Embassa’t, estaran al Primavera Sound del 2022.

22h. Final de la jornada

●

Recordar que el Col.lectiu Arpegi és una entitat sense ànim de lucre i que apostem
per el finançament públic i de mecenatges culturals, a qui volem agrair la seva
col·laboració i ajuda a fer possible el projecte

-

On the Road
Tradem Plast’90
Internovatec
Els 4 gats
Jordi Bou-Turisme
Royal Queen Seeds
Knobloch strings
I l’Ajuntament de Sant Celoni

Membres del Col.lectiu Arpegi: Òscar, Abel, Dani i Gemma.

