
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dimecres 8 de juliol de 2009 

• El Consell Escolar Municipal aprova el model d’esco larització 3-16 als 
centres públics 

• 17 alumnes d’ESO de l’institut i de l’Avet Roig han  fet serveis comunitaris 
com a mesures alternatives a la sanció 

• 40 persones han passat pels tallers de la memòria d urant els primer 
semestre de l’any  

• L'ajuntament edita el DVD Lleures , amb els documentals de Xavier Alfaras 
• Sant Celoni convida tothom a mullar-se  per l’esclerosi múltiple al Sot de 

les Granotes  
• L'ajuntament edita el DVD Lleures , amb els documentals de Xavier Alfaras 
• Piscina d’estiu oberta a tothom al Sot de les Grano tes 
• El pas del Tour obliga a tallar la C35 durant 3 hor es 
• Sant celoni comerç celebrarà les rebaixes al carrer  aquest dissabte . 
• El Mercat de la Ganga es consolida  
• Pinsos Montplet rep un reconeixement de la Generali tat com a botiga 

centenària 
• AGENDA 

 
 
 
El Consell Escolar Municipal aprova el model d’esco larització 3-16 als centres 
públics  
 
El Consell Escolar Municipal reunit dilluns 3 de juliol va aprovar per unanimitat que el 
model educatiu que es vol per Sant Celoni és la continuïtat educativa dels 3 als 16 
anys a l’escola pública amb el model d’Institut – Escola, i l’oferta de batxillerats i cicles 
formatius a l’IES Baix Montseny. L’alcalde Francesc Deulofeu va explicar que “aquest 
acord es portarà al ple municipal perquè ho ratifiq ui i a continuació s’anirà a 
negociar amb el Departament d’Educació tenint prese nt que el mateix conseller 
d’Educació, durant la inauguració de l’Escola Bress ol Municipal El Blauet, va fer 
una reunió amb els directors de les escoles i l’aju ntament i va comentar que 
Sant Celoni podria ser un bon municipi per les seve s dimensions i singularitat 
per poder implantar de manera pilot el nou model.”  
 
Abans de l’aprovació, l’alcalde va explicar que durant mesos s’ha estat parlant amb els 
equips directius dels centres educatius, les AMPAS i els Consells Escolars de Centre 
sobre la necessitat de revisar el model escolar de Sant Celoni. En aquest sentit, 
l’aprovació de la LEC obre noves possibilitats de replantejar el mapa escolar al 
plantejar la possibilitat que existeixi a l’escola pública els anomenats Instituts – Escola 
que plantegen que l’infant faci en un mateix centre tota l’escolarització de 3 a 16 anys. 
 
A nivell pedagògic i de maduració dels infants i joves, tots els centres estan d’acord 
que, el trencament que es produeix en l’infant al passar als 12 anys de l’escoles de 
primària, al 1r d’ESO als instituts no és positiu, ja que li canvien els referents i el model 
pedagògic i que per tant, seria molt més coherent en aquesta edat, garantir la 
continuïtat. 



 
Tots els centre estan d’acord que, en un municipi singular on l’escola concertada 
escolaritza una part important de la població, i on el model ha estat la continuïtat 
educativa en el mateix centre de 3 a 16 anys, tindria molta més coherència que 
l’escola pública ordenés els ensenyaments de la mateixa manera passant a ser 
Instituts – Escola i que l’IES Baix Montseny centrés la seva oferta formativa en garantir 
una oferta de batxillerat i cicles formatius diversa i de qualitat. 
 
 
 
17 alumnes d’ESO de l’institut i de l’Avet Roig han  fet serveis comunitaris  com a 
mesures alternatives a la sanció   
 
 
Aquest curs 2008-2009, 17 alumnes d’ESO de l’institut i de l’escola Avet Roig han fet 
serveis comunitaris com a mesures alternatives a la sanció dins el projecte Ethos que 
promou l’IES Baix Montseny amb la col·laboració de l’Ajuntament i que ha comptat 
amb la incorporació enguany de l’Avet Roig. Divendres 3 de juliol es va fer la jornada 
de balanç amb una valoració final molt positiva, tant dels participants com dels 
resultats de les mesures. Els representants dels diferents serveis que han atès als 
alumnes van valorar diferents punts del projecte, amb l’objectiu de millorar-lo. 
 
El projecte té un caràcter transversal i comunitari ja que implica un treball conjunt i 
coordinat entre els centres educatius, àrees i serveis de l’ajuntament i entitats de Sant 
Celoni. 
 
La mesura alternativa es concreta en unes tasques que el noi/a porta a terme durant 
una setmana en el servei o entitat que se li ha proposat. En el servei/entitat hi ha la 
figura del tutor o referent de servei que és qui s’encarrega d’estar amb el noi/a i 
promoure el bon funcionament de les tasques que s’han de dur a terme. 
Abans i després de la mesura en el servei/entitat, des del centre educatiu és fan altres 
accions, com són entrevistes amb l’alumne i amb la família,  amb la finalitat de 
promoure millores i canvis en la situació personal del noi/a. 
 
La trobada va comptar amb la participació de l’alcalde, Francesc Deulofeu, dels 
diferents serveis que durant el curs han atès els/les alumnes, els responsables dels 
centres educatius que l’han portat a terme, l’IES Baix Montseny i l’Avet Roig, i els 
tècnics de les àrees que donen suport al desenvolupament del projecte (Educació i 
Comunitat).  
 
(S’ajunta imatge)  
 
 
40 persones han passat pels tallers de la memòria d urant el primer mig any  
 
Una quarantena de persones han participat en aquest primer mig any als tallers 
d’entrenament de la memòria que organitza l’ajuntament de Sant Celoni. Aquest 
divendres finalitza el que s’ha portat a terme a les Casetes de la Batllòria i la setmana 
que ve un altre a Sant Celoni. L’ajuntament organitza els tallers de la memòria des de 
fa dos anys i de moment han comptat amb una participació que supera les 150 
persones.  
 
L’objectiu és exercitar la memòria a través de jocs per tal de millorar la capacitat 
retentiva i així també millorar la qualitat de vida dels participants. Aquests cursos van 
dirigits a persones majors de 65 anys i cada grup és d’uns 10-12 alumnes.  
 



El proper taller s’ha previst pel setembre. Les persones interessades s’hauran 
d’apuntar a partir de l’1 de setembre a l’Àrea de C omunitat, al carrer Santa Fe, 52 
al primer pis. 
 
 
 
L'ajuntament edita el DVD Lleures , amb els documentals de Xavier Alfaras  
 
L’ajuntament ha editat en format DVD els tres curtmetratges documentals de Lleures, 
realitzats per Xavier Alfaras.  Són testimonis de la història cultural de Sant Celoni a 
través de converses amb els seus protagonistes. En el primer, Viure moltes vides, 
Maria Marsol parla de la dedicació al teatre al llarg de la seva vida. A Aquella joguina 
Pere Tarridas evoca el que va ser Radio San Celoni emisora parroquial, que va 
funcionar entre 1959 i 1965. En el darrer, La vida es sueño, Josep Cruells i Maria 
Marsol rememoren l'auto sacramental que es va representar a la plaça de l'Església el 
1955 i el seu impacte a la població. 
 
Tots els documentals estan muntats sobre la base d’una conversa amb Adela Gener, i 
compten amb música de Joan Alfaras. La presentació de Lleures, que tingué molt 
bona acollida, es va fer a la sala petita de l'Ateneu el gener de 2009, i arran del l'èxit 
de la projecció s'ha editat en format DVD. Els curtmetratges tenen una durada entre 17 
i 20 minuts, i es complementen amb un apartat d'extres. El DVD es pot adquirir a les 
llibreries i papereries de Sant Celoni al preu de 10 euros. 
 
 
Sant Celoni convida a tothom a mullar-se per l’Escl erosi Múltiple al Sot de les 
Granotes  
 
Diumenge 12 de juliol se celebra un any més la campanya del Mulla’t per l’Esclerosi 
Múltiple i a Sant Celoni, al Centre Municipal d’Esports del Sot de les Granotes tots els 
ciutadans i ciutadanes que ho desitgin podran solidaritzar-se amb la causa nedant i 
sumant metres de piscines. De 9 a 14 h se sumaran els metres fets pels participants, 
es recolliran donatius en una guardiola i a més a més una part de la recaptació 
d’entrades venudes es destinarà a la Fundació Esclerosi Múltiple. Des de fa dies el 
Centre ja ven samarretes, tovalloles, bosses i altres materials en benefici de la 
Fundació. 
 
Mulla’ t és una acció de sensibilització social i de solidaritat amb les 30.000 
persones que pateixen esclerosi múltiple a tot l ’Estat. És un acte de 
participació ciutadana i de recaptació de fons, amb l’objectiu de 
crear serveis per a les persones afectades i donar suport a la 
investigació de l’esclerosi múltiple al nostre país . 
 
 
 
Piscina d’estiu oberta a tothom al Sot de les Grano tes 
 
Durant els mesos de juliol i agost, el Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes 
obra la temporada de piscina d’estiu. Durant aquest període, persones abonades o no 
poden gaudir d’una estona de sol i un bany a la piscina. L’horari és de dilluns a 
divendres de 7 a 23 h, dissabtes de 9 a 20 h i diumenges i festius de 9 a 14 h.  
 
Tiquet d’entrada senzill: 

• Infantil i jubilats: 1,35 €* 
• Adults: 2,40 € 

 
Abonament 10 dies: 



• Infantil i jubilats: 9,30 € 
• Adults: 16,50 € 

 
*Infantil, fins als 15 anys 
 
 
 
El pas del Tour obliga a tallar la C35 durant 3 hor es 
 
Dijous 9 de juliol com a conseqüència del pas del Tour de França per diverses 
poblacions del Vallès Oriental, també pel terme municipal de Sant Celoni, obligarà a 
tallar la C35 durant 3 hores, de les 13 h a les 16 h.  
La Policia local recomana a tots els conductors que surtin de Sant Celoni en direcció 
Granollers, que agafin l’autopista, entrada per Hostalric.    
 
 
Sant Celoni Comerç celebrarà les Rebaixes al carrer  aquest dissabte  
 
Dissabte 11 de juliol de les 9.30 h a les 21 h, alguns establiments adherits a la UBIC 
trauran al carrer els seus productes a preus rebaixats. Les parades estaran ubicades 
al carrer Major, plaça de la Vila i al carrer  d’Anselm Clavé. Hi haurà uns 25 estands, la 
majoria de roba i calçat, però també s’hi trobarà parament per a la llar.  
 
A més de les Rebaixes al carrer, Sant Celoni comerç està portant a terme una 
campanya per promoure el transport públic urbà. Per fer-la, els comerços reparteixen 
targetes t-2, amb dos viatges pel Sant Celoni bus. D’aquesta manera es vol reduir l’ús 
del transport privat, reduir alhora les dificultats per aparcar i reduir la contaminació.  
 
 
 
 
El Mercat de la Ganga es consolida  
 
La vuitena edició del Mercat de la Ganga, que va organitzar l’Associació de 
comerciants del carrer Anselm Clavé el dissabte 4 de juliol, va ser un èxit de 
participació. Durant tot el dia, nombroses persones es van acostar al carrer Anselm 
Clavé per conèixer les ofertes que els botiguers realitzaven i poder adquirir productes 
a preus molt rebaixats. La jornada va finalitzar amb un sopar al que van assistir els 
comerciants del carrer i que va comptar amb la presència dels regidors de 
Desenvolupament, Marià Perapoch i d’Espai Públic, Miquel Negre. 
 
 
 
Pinsos Montplet rep un reconeixement de la Generali tat com a botiga centenària  
 
El passat 2 de juliol, la botiga Pinsos Montplet va rebre de mans del conseller 
d’Innovació, Universitats i Empreses de la Generalitat de Catalunya, de Josep Huguet, 
i de Gemma Puig, Directora General de Comerç, un guardó commemoratiu del 
centenari d’aquest establiment comercial, que originàriament es deia Ca l’Aiana. A 
l’acte, els propietaris d’aquest comerç, van assistir acompanyats del regidor de 
Desenvolupament de l’ajuntament, Marià Perapoch i el president de la Unió de 
Botiguers i Comerciants de Sant Celoni, Jordi Gener. 
 
 
(S’ajunta imatge) 
 
 



 
AGENDA 
 

dijous 

9 
juliol 
2009 
22:00 

Cinema de 
muntanya: L'altra 
cara de la forca , 
d'Oriol García  
Dijous a la fresca 

Lloc:  Plaça d'en Nicola 
Tipus d'acte:  Cinema  
Dijous a la fresca 
  

divendres 

10 
juliol 
2009 
18:00 

Música encantada , 
amb Lluís Bosch  
Hora del conte a la 
biblioteca 
l'Escorxador 

Lloc:  Biblioteca 
l'Escorxador 
Organitza:  Biblioteca 
Tipus d'acte:  Literatura, 
Infantils  
Hora del conte a la 
biblioteca l'Escorxador 
  

dissabte 

11 
juliol 
2009 
18:00 

Concert i ball, amb 
l'Orquestra Què Tal  
Concert i ball a 
l'Ateneu 

Lloc:  Plaça de la Vila 
Preu:  gratuït 
Tipus d'acte:  Dansa, 
Música  

dissabte 

11 
juliol 
2009 
19:00 

Exposició de 
fotografia: Natures, 
Miontseny i 
Montnegre , d'Àlex 
Alonso  
Visita comentada per 
l'autor 

Lloc:  Rectoria Vella 
Tipus d'acte:  Exposició  
Visita comentada per 
l'autor 
  

dissabte 

11 
juliol 
2009 
20:00 

Festival 
Maishadansa  
Dansa del ventre i 
més sorpreses 

Lloc:  Sala gran de 
l'Ateneu 
Organitza:  Maishadansa i 
El Melic d'Arethusa 
Preu:  4 € 
Tipus d'acte:  Dansa  
Dansa del ventre i més 
sorpreses 
  

dissabte 

11 
juliol 
2009 
21:30 

Sopar a la fresca  
Lliurament del guardó 
Dones 

Lloc:  Jardins Rectoria 
Vella 
Organitza:  Associació de 
Dones Progressistes del 
Baix Montseny 
Preu:  12 EUROS 
Tipus d'acte:  Festa  
Lliurament del guardó 
Dones 
  

diumenge Orgeix - Mérens Lloc:  Plaça Comte del 
Montseny 



12 
juliol 
2009 
06:00 

les Vals  
GR 107: "Camí dels 
Bons Homes" 

Organitza:  CESC 
Tipus d'acte:  Esports  
GR 107: "Camí dels Bons 
Homes" 
  

dilluns 

13 
juliol 
2009 
09:00 

Festa del barri les 
Valls  
Festes de barri 

Lloc:  Barri les Valls 
Tipus d'acte:  Festa  
Festes de barri 
  

dimecres 
15 

juliol 
2009 
21:00 

Torneig de Futbol 
Sala Sant Celoni  
Final 

Lloc: Pista coberta Camp 
Municipal d'Esports 
Tipus d'acte: Esports  
Final 
  

dijous 
16 

juliol 
2009 
22:00 

Concert de Las 
Migas  
Dijous a la fresca 

Lloc:  Parc de la Rectoria 
Vella 
Durada: 80 minuts 
Tipus d'acte: Música  
Dijous a la fresca 
  

divendres 
17 

juliol 
2009 
21:00 

Tertúlia literària: 
Temps líquids: viure 
en una època 
d'incertesa de 
Zygmunt Bauman  
Nit de lletres, 
conduïda per Jesús 
Pacheco 

Lloc: Hotel Suís 
Organitza: Biblioteca 
l'Escorxador 
Tipus d'acte: 
Literatura  

 
 
 
 
Per a més informació: Comunicació. Ajuntament de Sa nt Celoni  
Tel. 93 864 12 10  comunicacio@santceloni.cat  


