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Una mostra a la Rectoria Vella recorda la trajectòria del músic, fill predilecte de la vila

Sant Celoni ret homenatge a 
Rafael Ferrer amb una exposició
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Dissabte a la tarda es va inaugurar a la Rectoria Vella l’exposició en homenatge a Rafael Ferrer

Una de les fotografies del músic que es pot veure a l’exposició

Sant Celoni

laia Coll

Sant Celoni ha tornat a 
recordar la figura del músic 
Rafael Ferrer i Fitó, amb la 
inauguració, dissabte a la tar-
da, d’una exposició a la Rec-
toria Vella dedicada a aquest 
fill predilecte de la vila amb 
motiu del centenari del seu 
naixement. Rafael Ferrer  va 
néixer a Sant Celoni l’any 
1911 i va morir a Barcelona 
el 1988. Va ser un destacat 
violinista, compositor i 
pedagog que, entre altres, va 
formar part de l’Orquestra 
Municipal de Barcelona i va 
ser director de l’Orquestra 
de Cambra de la Ràdio Nacio-
nal d’Espanya.

Sant Celoni ha volgut 
retre homenatge a l’artista 
amb aquesta exposició que 
convida tots els veïns a 
apropar-se i conèixer la tra-
jectòria de Ferrer mitjançant 
fotografies de caire personal 
i professional, instruments 
com un violí o un fiscorn 
que ha cedit la família o 
algunes partitures de Fer-
rer, així com també cartells 
publicitaris de concerts que 
daten dels anys quaranta i 
seixanta. 

Ferrer va estar sempre vin-
culat al poble on va néixer. 
Passava tots els estius a Can 
Quadres, botiga de queviures 
que regentava la seva família 
i, quan es va retirar, va deci-
dir venir a viure a Cal Faïno, 
la casa que va comprar al 

carrer Major. Les seves obres 
personals més destacades 
són Concert en si menor per a 
violí i orquestra (1950), Una 
Nit de Nadal (1961) o la com-
posició per a veus i orquestra 
La tarde, la noche y el amane-
cer (1962).

Aquest és un dels actes 
programats per part de 
l’Ajuntament de Sant Celoni 
dins el programa d’actes de 
l’any Rafael Ferrer. El músic 
és fill predilecte de la vila 
des de l’any 1962. Al llarg 
dels darrers anys també han 
tingut lloc diverses inicia-
tives al voltant de la seva 
figura, com una monografia 
o l’edició d’un disc compacte. 
L’exposició es podrà veure 
fins al proper 12 de juny.

Fira de Sant 
Ponç a la rambla 
de Mollet

Mollet del Vallès

El Centre Ocupacional del 
Bosc i l’Escola d’Educació 
Especial de Can Vila, depen-
dents de l’Institut Municipal 
de Serveis als Discapacitats, 
celebren aquest dijous la tra-
dicional fira de Sant Ponç a 
la rambla de Mollet. Aquesta 
és la 28a edició de la fira, on 
s’hi poden trobar tot tipus 
de pastissos elaborats pels 
alumnes del Centre Ocupaci-
onal del Bosc i melmelades, 
herbes aromàtiques i reme-
ieres, peces fetes de roba i 
manualitats, fetes pels nois i 
noies de l’Escola d’Educació 
Especial de Can Vila. La fira 
se celebra amb l’objectiu de 
mostrar algunes de les pro-
duccions que les persones 
amb discapacitat poden fer 
i, a la vegada, impulsar la 
integració d’aquest col·lectiu 
a la nostra societat. La fira es 
farà durant tot el dia.

El IV Mercat del 
Parc a Taula es 
farà a Montornès

Montornès del Vallès

La quarta edició del Mercat 
del Parc a Taula es farà el 
proper dissabte 14 de maig 
a la plaça Pau Picasso de 
Montornès. L’horari serà 
de les 10 del matí a les 8 del 
vespre, i coincidirà també 
amb la Fira del Comerç al 
Carrer. En aquest Mercat hi 
són convidades les empreses 
participants al programa Parc 
a Taula dels cinc parcs de la 
Xarxa de Parcs Naturals de la  
Diputació de Barcelona que 
hi participen, i els partici-
pants habituals de la Fira del 
Comerç al Carrer.

Aparador per a les entitats     
de Mollet

Mollet del Vallès

Una cinquantena d’entitats de Mollet 
han participat durant tot el cap de 
setmana en una mostra per donar-se 

a conèixer i promoure la seva activi-
tat. A més de les parades on donaven 
tot tipus d’informació, instal·lades a 
l’avinguda de la Llibertat i a la pla-
ça Major, les diferents entitats van 
oferir al públic un ampli programa 
d’activitats.
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Comerços i entitats de 
Montmeló surten al carrer

Montmeló

El mal temps de dissabte va aigualir 
una mica la sisena edició de la Fira 
del Comerç i Entitats de Montmeló, 

que es va celebrar dissabte en dife-
rents espais del municipi com la plaça 
de la Vila o la plaça Gran. Diferents 
comerços, però també entitats del 
municipi, com la Penya Blaugrana o 
l’Agrupa, van mostrar al públic els 
seus productes i activitats.
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