
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Divendres , 8 de juliol de

 
• L’Ajuntament de Sant Celoni aconsegueix 950 mil eur os de la Diputació 

de Barcelona per inversions al municipi 
 

• Nou paviment a la pista descoberta del camp d'Espor ts 11 de setembre
 

• Ja tenim cartell guanyador del 26è Concurs de Cartells de la Festa M ajor! 
El cartell és de Carme Freire
 

• Cap de setmana botiguer: 
ganga divendres i dissabte
 

• Aquest dissabte 9 de juliol, 7a Fira de música al c arrer Sound Celoni! 
grups actuaran pels carrers del centre a partir des  les 
 

• I amb l'arribada de l'estiu... tornen els Dijous a la Fresca a Sant Celoni!
 

• Mulla't per L'Esclerosi Múltiple 
de les Granotes. Al llarg del dia es nedaran metres solidaris i a le s 12 h es 
realitzarà un salt a totes les piscine
 

• La colla gegantera de Sant Celoni es reuneix amb la  colla de gegants de 
Saint-Sylvestre- Cappel a 
vindrà a Sant Celoni
 

• L'atlela Oriol Madí, subcampió al 96è campionat de Catalunya Absolut 
d'Atletisme. Madí s’ha classificat per participar a l campionat del Món 
Júnior que se celebrarà 

 

 

L’Ajuntament de Sant Celoni aconsegueix 950 mil eur os de la Diputació de 
Barcelona per inversions al municipi 

Durant els propers 4 anys, l’Ajuntament de Sant Celoni disposarà de 950 mil euros per 
destinar a diferents inversions previstes al municipi, com 
reasfaltat de carrers, adeqüació del pas de vianants sota la C35 pel Pertegàs per 
facilitar la connexió a peu a Boscos de Montnegre i al polígon, el Camp de Futbol de 
gespa de la Batllòria o millores

de 2016 

L’Ajuntament de Sant Celoni aconsegueix 950 mil eur os de la Diputació 
de Barcelona per inversions al municipi  

Nou paviment a la pista descoberta del camp d'Espor ts 11 de setembre

guanyador del 26è Concurs de Cartells de la Festa M ajor! 
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ganga divendres i dissabte  
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Al llarg del dia es nedaran metres solidaris i a le s 12 h es 
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La colla gegantera de Sant Celoni es reuneix amb la  colla de gegants de 
Cappel a França. El setembre del 2017 la colla francesa 

vindrà a Sant Celoni  

L'atlela Oriol Madí, subcampió al 96è campionat de Catalunya Absolut 
d'Atletisme. Madí s’ha classificat per participar a l campionat del Món 
Júnior que se celebrarà a Polònia 

L’Ajuntament de Sant Celoni aconsegueix 950 mil eur os de la Diputació de 
Barcelona per inversions al municipi  

Durant els propers 4 anys, l’Ajuntament de Sant Celoni disposarà de 950 mil euros per 
destinar a diferents inversions previstes al municipi, com ara millores d’accessibilitat i 
reasfaltat de carrers, adeqüació del pas de vianants sota la C35 pel Pertegàs per 
facilitar la connexió a peu a Boscos de Montnegre i al polígon, el Camp de Futbol de 

millores als accessos al municipi, entre altres actuacions.
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Aquesta setmana ha tingut lloc la Mesa de concertació amb la Diputació de Barcelona 
on s’ha confirmat l’aportació econòmica.    

 

 

Ja tenim cartell guanyador del 26è Concurs de Carte lls de la Festa Major!  

 
El cartell és de Carme Freire 
 
La Festa Major de setembre 2016 ja té cartell! El passat 30 de juny es va reunir el jurat 
per decidir el cartell guanyadors del 26è Concurs de cartells - Festa Major de Sant 
Celoni 2016. El jurat, integrat per representants de l'ajuntament, de la colla dels Senys, 
de la colla dels Negres i d'altres entitats celonines, va escollir el cartell de Carme 
Freire . 

Enguany s'han presentat un total de 12 cartells. Felicitats! 
 

 

 

Cap de setmana botiguer:  el primer Open Night dive ndres i Mercat de la ganga 
divendres i dissabte  
 

Aquest divendres 8 de juliol de les 8 del vespre a les 12 de la nit tindrà lloc el primer 
Open Night Botiguer a Sant Celoni, on a més de moltes propostes comercials i de 
restauració, hi haurà música en viu a la plaça de l'Església i un sorteig de vals de 
compra a les botiques participants.  

Hi haurà servei de tapes i refresc a 3  € als següents establiments: Can Botey, Dori 
dori, Els Avets, El Celler, Granier i La Volta. 

A les 20.30 h a la plaça de l'Església, s’ha programat l’Hora del Conte en anglès de 
KIDS&US, per a infants de 3 a 7 anys i entre els assistents es farà un sorteig d'un 
conte! 

Establiments participants: Antiga Casa Anfruns, Arelys Centre d'imatge, Bilbeny, 
Calçats Monrabà, Canada House, Can Botey, Carns Vigas, Chic 2 you, Crac-crac, Dori 
dori, Dress up, El Grapat, Equivalenza, Els Avets, El Celler, El Petit Racó, Esports 117, 
Fashion 4, Granier, Kids&Us, La Volta, L'Estil hair spa, Marroquineria Ninou, Mima't, 
Mobles Prat, Pas a Pas calçats, Pastisseria Lleonart, Pertigatio, Rovell de l'ou, 
Sanjuan Òptics, Todoriginal, Tretze Vents. 
 
Pel que fa al Mercat de la Ganga d'estiu al carrer Anselm Clavé, enguany tindrà lloc  
divendres 8 i dissabte 9. 
 

Aquest dissabte 9 de juliol, 7a Fira de música al c arrer Sound Celoni!  

Els grups locals que actuaran a la Festa Major de S ant Celoni seran seleccionats al 
Sound Celoni 
 



No et perdis la 7ª Fira de música la carrer Sound Celoni que tindrà lloc aquest dissabte 
9 de juliol i on podreu gaudir de música del Baix Montseny de grups, cantautors o 
duets amateurs a la fresca. De les 6 de la tarda a 10 de la nit, es podran veure 22 
grups pels carrers del centre de Sant Celoni gràcies a l'entitat Sound Celoni. 

Enguany una de les novetat de la Fira és que els grups locals que actuaran a la Festa 
Major de Sant Celoni seran seleccionats al Sound Celoni per un jurat escollit per la 
organització. D'aquesta manera, dels 23 grups inscrits, se seleccionaran nou: 

� Quatre grups per actuar als Tastets Musicals  que s’organitza des de 
la Biblioteca la setmana prèvia de Festa Major de setembre i que 
tocaran la plaça de la Biblioteca. 

� Cinc grups més per actuar dissabte, 3 de setembre , a la nit, al 2n 
escenari de l’espai barraques de Festa Major, que aquest any es 
muntarà a la part de dalt de la plaça Comte del Montseny. 

Dissabte la Fira acabarà amb un concert del grup Lluís Gomez Bluegrass Tri o que 
actuarà a les 10 de la nit al carrer Major de Dalt, on també es podrà sopar gràcies al 
servei de tapes i begudes a preu popular que s’hi organitzarà. 

Podeu trobar més informació sobre els grups a Fira Sound Celoni 
 

 

I amb l'arribada de l'estiu... tornen els Dijous a la Fresca a Sant Celoni!  

Com cada any, l'Ajuntament de Sant Celoni presenta la programació dels Dijous a la 
Fresca , amb espectacles de música, circ, teatre, cinema i bones estones a l'aire lliure 
per gaudir de les nits d'estiu. Aquest any els dijous de juliol i agost, com sempre, a 
les 10 de la nit , a la plaça de la Biblioteca, als jardins de la Rectoria Vella, a la plaça 
Rafael Ferrer de Sant Ponç i a la plaça de la Vila, podrem gaudir d'un bon grapat de 
bons espectacles.  

Espectacles programats: 

� Dijous, 7 de juliol: Circ d'autor amb AMIGOOOO, de Mumusic Circus. 

� Dijous, 14 de juliol: Dansa i humor amb Entre tu i jo, de Companyia Mar 
Gómez. 

� Dijous, 21 de juliol: Música amb World Folk Soulful Music, de KAA 

� Dijous, 28 de juliol: Cinema documental amb Himalaiaski i Les quatre estacions 
del Montseny. 

� Dijous, 4 d'agost: Música amb Vaixells de paper, de Rondalla Puiggraciós. 

� Dijous, 11 d'agost: Cinema d'animació amb Del revés. 

� Dijous, 18 d'agost: Circ amb Vincles, de Circ Bover. 

� Dijous, 25 d'agost: Teatre amb Mrs.Brownie, de Teatre Nu. 

 

Nou paviment a la pista descoberta del camp d'Espor ts 11 de setembre  



La pista descoberta del Camp Municipal d’Esports 11 de setembre estrena nou 
paviment de terratzo amb àrids d'alta duresa que permetrà millorar les condicions 
d’entrenament i pràctica de l'hoquei sobre patins que fins ara només disposava d'un 
espai, la pista coberta. 

Dins la mateixa actuació, s’ha modificat i completat la tanca per adequar-la a la 
normativa de seguretat de la pràctica de l'hoquei sobre patins, fent que doni la volta 
completa a la pista amb les cantonades en punt rodó i amb la instal·lació d'un sòcol de 
fusta. A més de l'hoquei, s’han marcat terrenys de joc per a la pràctica de l'handbol i el 
futbol sala. 

El cost de les obres ha estat de 41.000 euros aportats per l’Ajuntament de Sant Celoni. 
 

 

Mulla't per L'Esclerosi Múltiple aquest diumenge al  Sot de les Granotes  

Al llarg del dia es nedaran metres solidaris i a le s 12 h es realitzarà un salt a totes les 
piscines 
 
La Fundació per l'Esclerosi Múltiple (FEM) celebra el proper 10 de juliol la 23ena edició 
de Mulla't per l'esclerosi múltiple. A Sant Celoni, el Sot de les Granotes obrirà les 
seves portes a tothom que vulgui mullar-se i donar suport a les més de 7.000 persones 
afectades per aquesta malaltia a Catalunya. 

Les instal·lacions del Centre Municipal d’Esports  Sot de les Granotes estaran obertes 
de 9 a 14 h i els socis no pagaran entrada mentre que els no socis sí que pagaran 
l'accés. Hi haurà una guardiola al recinte per recaptar diners i es podrà comprar 
marxandatge com samarretes, tovalloles, bosses o necessers. Tot el que es recapti, 
incloent l'entrada, anirà íntegre a la Fundació. Quant al programa, al llarg del dia es 
nedaran metres solidaris i a les 12 h es realitzarà un salt a totes les piscines. 

A més, aquest any es realitzarà una activitat solidària conjunta amb Arenys de Mar. Es 
farà un bodybalance al a platja d'Arenys de Mar i comptarà amb tècnics d'esports 
d'Uesports de Sant Celoni i Arenys de Mar. En acabat, es farà una remullada. Tot el 
recaptat anirà íntegre a la Fundació. 

Enguany els dibuixos de la imatge de la campanya han estat realitzats per “La Casa de 
Carlota”, un estudi de disseny on treballen joves estudiants d’escoles de disseny i 
increïbles creatius amb síndrome de Down i autisme, que han volgut sumar el seu 
talent a la lluita contra l’esclerosi múltiple.  
 

 

La colla gegantera de Sant Celoni es reuneix amb la  colla de gegants de Saint-
Sylvestre-Cappel a França  
 

El setembre del 2017 la colla francesa vindrà a San t Celoni 
 
La Colla de Geganters de Sant Celoni va protagonitzar el cap de setmana passat un 
intercanvi cultural amb la colla de geganters de Saint-Sylvestre-Cappel, al Nord de 
França. La delegació celonina, acompanyada de l'alcalde Francesc Deulofeu, va 
participar en aquesta trobada que es va organitzar els dies 2 i 3 de juliol, on van ser 
rebuts i acollits per la colla gegantera francesa. 



Aquest intercanvi cultural només és el tret de sortida que sorgeix de la col·laboració 
amb la colla de Vilafranca de Conflent, i gràcies a aquesta unió, a Sant Celoni rebrà la 
visita de la colla gegantera francesa al setembre de 2017. Esperem llavors poder 
veure novament el seu gegant Sylvestre Le Ménestrel, que pesa 85 kg, medeix 4,80 
metres i el porten dues persones. Impressionant! 
 

 

L'atlela Oriol Madí, subcampió al 96è campionat de Catalunya Absolut 
d'Atletisme. Felicitats!  
 
Madí s’ha classificat per participar al campionat d el Món Júnior que se celebrarà a 
Polònia 

L'atlela Oriol Madí del Club Atletisme Sant Celoni està imparable i ha aconseguit grans 
resultats: dijous 30 de juny es va proclamar subcampió de Catalunya a la final del 96è 
campionat de Catalunya Absolut d'Atletisme després de córrer els 100 metres llisos, 
on va assolir una marca de 10"80 i es va classificar en quarta posició. Als 200 metres 
llisos, va quedar en segona posició, aconseguint així un nova marca personal de 
21"58. 

En addició, els dies 1 i 2 de juliol Madí va participar al Campionat d'Espanya Júnior a 
Castelló on va aconseguir la medalla de bronze a la prova dels 200 metres: Dissabte 
va córrer les semifinals i va guanyar amb una nova marca personal de 21"51; 
diumenge va córrer la final dels 200 metres i va marcar 21"54, arribant en tercera 
posició en una final amb un gran nivell de marques. 

El proper objectiu de Madí és participar al campionat del Món Júnior que se celebrarà 
del 19 al 27 de juliol a la localitat polonesa de Bygzozc. S'ha classificat per participar i 
formarà part a l'equip de relleus de 4x100 metres. Felicitats! 
 

 


