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Membres del Centre Excursionista de Sant Celoni escalen el nou rocòdrom durant la inauguració de dissabte

Sant Celoni estrena 
un dels millors 
rocòdroms d’Europa 
al Sot de les Granotes
Forma part del nou pavelló municipal

Sant Celoni

J.V.

Sant Celoni ha estrenat 
aquest dissabte el nou pave-
lló municipal d’esports del 
Sot de les Granotes, a l’inte-
rior del qual s’ha fet un dels 
millors rocòdroms d’Europa. 
La instal·lació l’ha dissenyat 
l’empresa especialitzada JM 
Climbing, de Santa Susanna 
(el Maresme) i és única 
a Catalunya per les seves 
característiques tècniques. 
Fa 12 metres d’alçada per 17 
d’amplada, però el que la fa 

singular és el seu disseny, 
que el fa apte per a entrena-
ments i competició. 

“El disseny s’adiu amb les 
noves tendències de l’es-
calada i el fa idoni per fer 
entrenaments de màxima 
qualitat”, diu el gerent de 
JM Climbing, Joan Machado. 
El rocòdrom està fet amb 
fibra de vidre reforçada amb 
ciments de resina i permet 
fer entrenaments d’escalada 
amb corda i sense corda amb 
la possibilitat de fer vint 
rutes diferents de tots els 
nivells de dificultat. Durant 

la inauguració, membres del 
Centre Excursionista de Sant 
Celoni van fer una demos-
tració.

El nou pavelló, situat al 
carrer Francesc Macià, té una 
superfície de 4.000 metres 
quadrats i ha costat més de 
tres milions d’euros, dels 
quals 1,9 els ha finançat 
l’Ajuntament, 650.000 la 
Generalitat, a través del Pla 
Únic d’Obres i Serveis (PUO-
SC) i 490.000 la Diputació. 
Té una pista poliesportiva de 
45 x 27 metres, magatzems, 
vestidors i una grada per a 
300 espectadors. Al semiso-
terrani de l’edifici s’ha fet un 
aparcament amb capacitat 
per a 86 vehicles.

L’alcalde, Francesc Deulo-
feu (CiU) va destacar que és 
un equipament que el muni-
cipi necessitava amb urgèn-
cia, ja que l’antic pavelló del 
passeig dels Esports “està 
obsolet i col·lapsat” i les 

entitats esportives del muni-
cipi necessitaven una nova 
instal·lació. De fet, segons 
Deulofeu, el pavelló ja té 
tots els horaris disponibles 
d’utilització gairebé plens. 
L’alcalde també remarcava la 
utilitat de la nova instal·lació 
per a les activitats esportives 
de les escoles. “Això és una 
altra escola”, va dir.

El nou pavelló s’ha fet al 
costat mateix de la piscina 
coberta del Sot de les Grano-
tes, que va obrir l’any 2005. 
El complex esportiu s’hauria 
de completar amb una pis-
cina descoberta que encara 
no té projecte ni calendari 
d’execució. L’Ajuntament 
no descarta, fins i tot, que la 
nova piscina no es faci al Sot 
de les Granotes, sinó en un 
altre sector del poble.

Un incendi crema mitja 
hectàrea al Montseny, 
prop d’una urbanització 
de Gualba
El foc es va produir al Torrent de Can Renau

Gualba

EL 9 NOU

Un incendi va cremar dissab-
te al migdia mitja hectàrea 
de massa forestal a prop de la 
urbanització Júnior Parc de 
Gualba, a la zona del Torrent 
de Can Renau, al Montseny.

Segons fonts dels bombers, 
el foc es va produir cap a 2/4 
d’11 del matí i no va provocar 
danys personals ni tampoc 
es va haver de desallotjar 
cap dels habitatges propers. 
Per apagar l’incendi es van 
mobilitzar nou dotacions 
terrestres i un mitjà aeri que 
van poder controlar les fla-
mes poc després de 2/4 de 2 
del migdia.

Aquest és un dels incendis 
forestals més destacats que 

s’han produït aquest estiu al 
Vallès Oriental, que, com a la 
resta de Catalunya, s’ha sal-
dat amb molt poca superfície 
cremada. De fet, el darrer 
foc forestal a la comarca es 
va produir el dia 2 d’agost al 
serrat de l’Ocata, a la vora 
del santuari de Puiggraciós, 
a Figaró, i va cremar 2.300 
metres quadrats de matolls. 
El foc es va detectar també al 
migdia i va requerir l’actua-
ció de deu dotacions terres-
tres i dues d’aèries.

En el conjunt de Catalunya, 
i segons va dir aquest diu-
menge el conseller d’Interi-
or, Joan Saura, aquest estiu 
només s’han cremat unes 
300 hectàrees, un 10% de 
la superfície afectada l’any 
passat.


