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Noticia de premsa. Press release 

Sant Quintí de Mediona. Alt Penedès. Barcelona 

13, Setembre de 2012 

Gran èxit d'interpretació i audiència en la primera convocatòria de 

l'esdeveniment “Cadenza Mozart” celebrat el passat 28 de Juliol en els 

jardins de la finca La Comarquinal a Sant Quintí de Mediona dins del 

programa cultural “Sons d´un estiu.” 

 

Davant un públic lliurat de 120 persones la pianista local Marta Olivé i 

la soprano Sheila van collir un notable èxit interpretatiu en el concert 

celebrat el passat 28 de Juliol en els jardins de la finca La 

Comarquinal i amb un repertori compost íntegrament per obres per a 

piano, així com àries de les més conegudes operes, del compositor 

austríac W.A Mozart. 

(Veure programa concerto adjunt). 

 

El cenit interpretatiu es va produir en abordar les artistes la complicada 

i molt difícil ària “Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen” de la 

coneguda Flauta Màgica que va servir com a peça de comiat d'una 

selecció de 9 Arias de diversos i variats registres que van fer les delícies 

del públic en la segona part del recital. 

 

L'esdeveniment va comptar amb el mecenatge de Vins i Caves 

Gramona de Sant Sadurní d´Anoia així com de les empreses 

patrocinadores, Teca Sabat i Forns Turull. 

 

Els assistents van tenir l'oportunitat de degustar un servei 

enogastronòmic acompanyat dels vins Mustillant i de la perla del 

celler, l'extraordinari Gran Reserva Gramona Imperial. 
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El Director General de Vins i Caves Gramona, el Sr. Jaume Mata 

acompanyat de la seva esposa va tenir l'honor de presidir 

l'esdeveniment i lliurar sengles rams de roses vermelles a les intèrprets 

al final de la seva actuació i entre els aplaudiments del públic. 

 

Com a final de festa, entre aquest públic de proximitat, majoritàriament 

veïns de Sant Quintí de Mediona i de Sant Pere de Riudebitlles es van 

sortejar, al final de l'esdeveniment, caixes de vi Mustillant blanc i 

rosat. 

 

Entre els assistents es trobaven els tinents d'alcalde del Exm. 

Ajuntament de Sant Quintí de Mediona, Srs. Pol Pagés i Joan Díaz.  

 

L'acte va explicar també amb l'exposició de l'obra, olis i aquarel·les, de 

la pintora santquinitenca Maria Rosa Romeu Gomis.  

 

Comarquinal Bioresort, allotjament rural, establiment classificat en 

categoria turística com Masia/Casa de Pagès o Agro_Enoturisme, es 

complau a comunicar l'èxit organitzatiu d'aquesta primera convocatòria 

i anuncia la intenció de donar-li continuïtat dins del programa 

d'activitats culturals que relacionen la música amb la enogastronomía i 

la difusió dels productes elaborats en aquesta terra amb el suport i 

col·laboració d'entitats públiques i privades. 

____________________________________________________________________ 
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Fitxa de l'esdeveniment: 

 

Nom:              Cadenza Mozart 

Programa:       Sons d´un estiu. 

Data :             28 de Juliol de 2012 

Lloc:               Jardins de la finca La Coma de L´Arquinall , 

 La Comarquinal” 

Camí del Comarquinal, 4 

08777 Sant Quintí de Mediona, Alt Penedès. Barcelona 

 

Inici de l'acte:                                  19:30 hrs. 

Finalització:                                     23:30 hrs. 

Audiència registrada:                      120 persones. 

Mecenatge i celler:                         Vins i Caves Gramona,  

Patrocini i catering:                       Teca Sàbat i Forn Turull. 

Colaboració:      
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Galeria fotogràfica: 

 

L'escenari emplaçat en els jardins de la masia. 

 

El recital en el seu cenit amb la interpretació de l'ària “Der Hölle Rache..” 
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L'acte va comptar amb el mecenatge de Vins i Caves Gramona. 

El seu Director general Sr. Jaume Mata amb les artistes. 

 

Les intèrprets, Sheila i Marta. 
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Felicitacions dels organitzadors de la*Comarquinal, Susana Durán i Juan C. Ferrer i l'equip 

CB. 

 

Les intèrprets posant amb un oli de la pintora Mº Rosa Romeu Gomis. 
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        Comarquinal Bioresort 

Set habitacions amb encant en un entorn de naturalesa, 

envoltats de vinyers en el cor de l'Alt Penedès. 

 

Exquisidament rural…….. 

 

infocomarquinalbioresort@gmail.com 

 

www.masiaturismorural.wordpress.com 

www.tubodaexquisitamenterural.wordpress.com 

www.facebook.comarquinal_bioresort_sl 

__________________________________________________________________ 
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