
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dijous, 2 de setembre de 2010 

 
 

Tot a punt per a la FESTA MAJOR de setembre 2010:  

• La preparació de la Festa Major per part de les col les de Senys i 
Negres marquen els dies previs: balcons engalanats i els lipdubs al 
facebook de l’ajuntament en són testimoni 

• El Corremonts comença amb un empat a la donació de sang  

• Una de les novetats de Festa Major d’aquest any és la Foto festa  

• Els mitjans municipals segueixen la Festa  
  

 
El nou pavelló rocòdrom del Centre Municipal d’Espo rts Sot de les Granotes 
s’inaugurarà aquest dissabte  
 
AGENDA 
 
 

Tot a punt per a la FESTA MAJOR de setembre 2010  

La preparació de la Festa Major per part de les col les de Senys i Negres marquen 
els dies previs: balcons engalanats i els lip dubs al facebook de l’ajuntament en 
són testimoni  

Sant Celoni es prepara per viure la seva Festa Major que començarà aquest divendres 3 
de setembre. Amb tot, ja fa dies que les colles dels MontNegres i dels MontSenys, es 
preparen per guanyar la competició festiva del CorreMonts. Pels carrers ja s’han 
començat a veure Negres i Senys amb les respectives samarretes, mocadors, 
braçalets... i molts balcons ja estan engalanats. A més, a 
www.facebook.com/ajsantceloni ja es poden veure alguns lip dubs de les colles...    

 

Empat a la primera prova del Corremonts que era la donació de sang 
 
Les colles de MontSenys i MontNegres han quedat empatades a la primera prova del 
Corremonts que era la donació de sang. Es tractava que cada colla aconseguís el màxim 
de persones que participessin al banc de sang del cap de setmana passat i el resultat ha 
estat molt igualat. En total es van aconseguir 236 bosses, 113 dels senys i 123 dels 
negres. Com que la diferència per aconseguir el punt havia de ser major a 10 donants, 



els dos grups han sumat mig punt. La propera extracció de sang a Sant Celoni serà el 3 i 
4 de desembre.  
 
Una de les novetats de Festa Major d’aquest any és la Foto festa   
 
Des de l’ajuntament, es proposa que tothom que faci fotos divertides, curioses dels 
diferents actes, que mostrin la festa des de dins  i les enviï al correu 
festamajor@santceloni.cat . Cada dia es penjaran al compte de facebook de l’ajuntament 
(ja n’han començat a arribar!!) i el dilluns 6, l’últim dia de festa major, a l’acte final de 
cloenda es farà un passi a la plaça de la Vila de les fotos recollides.   

 

Els mitjans municipals segueixen la Festa  
L’emissora municipal emetrà 4 programes especials de Festa Major, un cada dia des del 
divendres fins al dilluns. En aquests espais es repassaran els actes previstos per cada 
dia i el següent amb la col·laboració i entrevistes a tots els organitzadors d’activitats i 
totes les informacions necessàries per viure intensament la festa.  
 
El divendres, dissabte i diumenge el programa s’emetrà a 2/4 de 9 del vespre i el dilluns 
a 2/4 de 2. A més, les agendes culturals a les 8, a les 9, a les 12, a 2/4 de 2, a les 5 i a 
les 7 de la tarda. 

Des del web municipal  www.santceloni.cat/festamajor , el compte del facebook  
www.facebook.com/ajsantceloni  i el twitter www.twitter.com/ajsantceloni també es podrà 
seguir la festa amb imatges, amb videos i es pot estar informat de qualsevol incidència o 
canvi en la programació.  

 

 
El nou pavelló del Centre Municipal d’Esports Sot d e les Granotes s’inaugurarà 
aquest dissabte dins els actes de festa major   
 
Sant Celoni inaugurarà aquest dissabte a les 11 del matí el nou pavelló i rocòdrom del 
Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes.  L’acte comptarà amb una exhibició 
d’escalada a càrrec del Centre Excursionista Sant Celoni i inflables i bàsquet al carrer 
pels més petits.  
El nou pavelló compta amb una pista poliesportiva de 22x45m i un rocòdrom per 
practicar escalada de 150 metres quadrats de superfície i una alçada d’uns 12 metres.   
 
El nou pavelló té una superfície construïda d'uns 4271 m2 més uns gairebé 2.000 més 
d’exteriors. Disposa d'un aparcament soterrat amb capacitat fins a 82 cotxes. A més, 
disposa dels següents espais complementaris: 6 vestidors de grups, 3 vestidors per a 
tècnics, 2 serveis de pista, 2 serveis de públic, grades per a unes 300 persones, 3 
magatzems per a material esportiu, sala de control, i infermeria. 
 
El pressupost de l’obra ha estat de 3.030.763’53 euros finançats en un 63% per part de 
l’Ajuntament ( 1.893.263,53 euros), en un  21% per part de la Generalitat a través del 
PUOSC (650.000 euros) i en un 16 % per part de la Diputació de Barcelona (487.500 
euros). La construcció del nou pavelló al Sot de les Granotes va començar el mes de  
juny del 2009  per part de la UTE formada per Construccions Deumal SA i TAU ICESA. 
 



D’altra banda, tothom que vagi a la inauguració del nou pavelló podrà aconseguir 
avantatges per anar al gimnàs del mateix complex esportiu. Durant el dissabte al matí, la 
UFEC, gestora de la instal·lació, repartirà uns díptics amb descomptes.  
 
 
 
 
AGENDA 

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

 


