
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dimecres, 7 de juliol de 2010 

 
• Diumenge, Mulla't per l'esclerosi múltiple. Vine al  Sot de les Granotes per 

una causa solidària 
• Piscina d’estiu al Sot de les Granotes oberta a tot hom  
• Més de 30 persones a la xerrada sobre Israel i Pale stina 
• La Sound Celoni, la primera Fira de música de Sant Celoni, se celebrarà 

aquest dissabte al centre del poble I a partir de l es 12 de la nit, final del 5è 
Concurs Sant Celoni Sona!  

• Sant Celoni recupera la tradició de beneir els vehi cles per Sant Cristòfol, el 
patró dels conductors 

• AGENDA 
 
 

Diumenge, Mulla't per l'esclerosi múltiple. Vine al  Sot de les Granotes per una 
causa solidària  
 
Diumenge 11 de juliol se celebrarà la 17ª edició de la campanya Mulla't per l'esclerosi 
múltiple, que comptarà amb l'adhesió de més de 600 piscines de Catalunya, entre elles el 
Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes.  L’objectiu és batre el rècord de 
persones que es tiren simultàniament a la piscina per una causa solidària a les 12 del 
migdia. Tothom hi és convidat! 
 
 
Piscina d’estiu al Sot de les Granotes  
 
Durant tot el juliol i l’agost, el Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes obre la 
piscina d’estiu. Totes les persones que ho desitgin es poden banyar i prendre el sol al 
solàrium d’aquesta instal·lació, encara que no siguin socis. El preu d’una entrada de 
piscina d’adults és de 3’50 euros, l’entrada infantil de 6 a 15 anys i per jubilats de més de 
60 anys és de 2,50 euros. També hi ha els abonaments de 10 dies: el general costa 
24,05 euros i el reduït 17,20 €. Aquestes entrades permeten l’ús de la piscina i el 
solàrium. Els menors de 14 anys han d’anar acompanyats d’un adult major de 18 anys.  
És obligatori l’ús de vestit de bany, casquet i xancletes. L’horari de la piscina d’estiu és 
de dilluns a divendres de 7 del matí a les 11 de la nit, dissabtes de 9 a 8 del vespre i 
diumenges i festius de 9 a 2 del migdia. 
 
 
 
Més de 30 persones a la xerrada sobre Israel i Pale stina  
 
Parlem d’Israel i Palestina a càrrec del president de la Fundació per la Pau, Alfons 
Banda, va aplegar dimarts 6 de juliol més d’una trentena de persones a la Sala petita de 
l’Ateneu. El president de Fundació per la Pau va fer una descripció històrica de més d’un 
segle de conflicte, de patiment i reivindicació d’ambdós pobles i un anàlisi d’un conflicte 



complex i perillós que té repercussions i implicacions globals. Alfons Banda va finalitzar 
amb un encoratjament a la ciutadania a treballar per la pau, posant “altaveus” a les veus 
de pau, persones concretes tant palestines com israelianes que busquen camins per 
superar la violència. 
A partir de la seva reflexió, entre els assistents es va iniciar un debat intens i de 
preocupació sincera per totes les persones víctimes del conflicte. 
 
La xerrada va ser promoguda per la Coordinadora d’Entitats Solidàries de Sant Celoni i 
l’Ajuntament, en el marc del treball quotidià de les entitats del municipi de reflexió i 
denúncia de les situacions d’injustícia i el treball per la Pau. 
 
(S’adjunten imatges)  
 
 
La Sound Celoni, la primera fira de música de Sant Celoni, se celebrarà aquest 
dissabte al centre del poble  
 
 
Dissabte, 10 de juliol, tindrà lloc la Sound Celoni,  la 1a Fira de Música a Sant Celoni 
organitzada per l’Associació Sound Celoni i l’Ajuntament. Des de la plaça de la Vila fins 
la de l’Església actuaran una vintena de grups amateurs del Baix Montseny, des de cant 
tradicional a capella i música popular, passant pel jazz, el rock, l’indi-rock o el reggae. 
Començarà a quarts de 6 de la tarda i s’acabarà a les 10 de la nit. Cada formació tindrà 
45 minuts per tocar. Per completar l’esdeveniment, hi haurà diferents activitats 
relacionades amb la música per fer més amena la visita a la fira.  
 
La Sound Celoni és una mostra on hi pot participar tothom, des dels més petits als més 
grans i és totalment gratuïta. Aquest és el primer any que es porta a terme aquesta 
mostra de música al carrer amb voluntat de tornar-se a repetir.  
 
A partir de les 12 de la nit, final del 5è Concurs Sant Celoni Sona!  
Coincidint amb la fira de música, tindrà lloc la final de la 5a edició del concurs Sant 
Celoni Sona amb el concert en directe a la plaça de la Biblioteca dels quatre finalistes: 
May Chronicles, Ignation, Poetas del Asfalto i Phoxcode a partir de les 12 de la nit. 
 
El certamen té l'objectiu de promocionar i difondre els grups de música del Baix 
Montseny. El guanyador podrà enregistrar un EP de 5 temes en un estudi de gravació 
professional. 
 
 
Sant Celoni recupera la tradició de beneir els vehi cles per Sant Cristòfol, el patró 
dels conductors .  
Després de 40 anys sense portar-se a terme, Sant Celoni recupera aquest dissabte la 
tradició de beneir els vehicles per Sant Cristòfol, patró dels conductors. Els Amics de la 
moto clàssica, la Colla del Persiacàs de Sant Celoni juntament amb la Parròquia 
organitzen la benedicció el dia 10 de juliol a les 12 del migdia.  

L’acte començarà a les 9 del matí amb una concentració de vehicles clàssics al polígon 
industrial el Molí de les Planes on es portarà a terme una xerrada col·loqui sobre 
assegurances de vehicles clàssics. Cap a 2/4 de 12 del migdia els participants sortiran 
cap a la plaça de l’Església i a les 12 serà el moment de la benedicció de vehicles que 
estarà oberta no només els clàssics, sinó a qualsevol que ho vulgui: bicicletes, patinets, 
patins, motos, cotxes...  

 



 
 
AGENDA 

Consultar l’agenda de: http://www.santceloni.cat/agenda  

 


