
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dimarts 8 de setembre de 2009 

 
• Els Montnegres tornen a guanyar el Corremonts de Fe sta Major. 
• L’Ajuntament incrementa les ajudes per llibres esco lars en gairebé 3.800 

euros. 
• 184 joves de Sant Celoni es podran subscriure gratu ïtament a una 

publicació durant un any. 
• Actes per a la Diada Nacional de Catalunya. 
• El Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes s urt al carrer aquest 

dissabte. 
 
 
 
 
 
La colla dels Montnegres ha guanyat per segon any c onsecutiu el Corremonts de 
Festa Major.   
 
Tot i que l’inici de la competició va ser bastant igualat, la recta final va ser Negre. 
Aquesta colla va aconseguir 9,5 punts i els Senys 8,5. Durant aquests 4 dies de 
celebració, el poble s’ha tenyit amb els dos colors i hi ha hagut molta participació a 
totes les proves proposades. El marcador final va ser aquest: a la donació de sang va 
haver-hi un empat, igual que a dues proves del Correxarrups (el Busca el tresor i 
l’Omple el barret). Per tant, aquí es va repartir la puntuació i cada colla va obtenir mig 
punt per prova. Els Montsenys van sumar el punt sencer de la prova Recollir Olives del 
Correxarrups, del Disfrexutxes, El gran mantó de ball de gitanes i l’Agafa’m els 
picarols, les tres del Correxutxes. La prova Trepitja la festa, una de les rucades i 
l’estirada de corda dels homes van ser verdes. En canvi, els negres van aconseguir el 
pòquer de gitanes del Correxutxes, la sardana, dues rucades, l’estirada infantil i la de 
dones, els senys i negres pel món i la campanya. 
 
 
 
L’Ajuntament incrementa les ajudes per llibres esco lars en gairebé 3.800 euros  
 
Enguany s’han resolt 336 sol·licituds positives per un import de 31.000€, xifres que 
suposen gairebé la triplicació de les ajudes en un període de 3 anys 
 
En consonància amb el context econòmic actual, l’ajuntament de Sant Celoni ha 
incrementat les ajudes per llibres escolars en pràcticament 3.800 euros (un 11% 
respecte el curs anterior). 336 persones han estat beneficiàries d’aquestes beques que 
han suposat un total de 31.000€. Aquestes dades evidencien un esforç important que 
repercuteix en moltes famílies celonines ja que, al 2008 en van ser beneficiàries 303 
persones, amb un import de 27.211 €; al 2007, 275 beneficiaris per un import de 
18.571€; i al 2006, 167 beneficiaris per un import de 12.503€. 
 



Cal sumar a aquest esforç per donar suport a les famílies amb fills i filles en edat 
escolar els 20.000€ que s’han destinat a la socialització de llibres de text, tal com 
s’havia anunciat al pla de legislatura, 11.700€ per part de la Generalitat i 8.247 € per 
part de l’Ajuntament de Sant Celoni. S’han socialitzat llibres al CEIP Josep Pallerola i 
Roca, CEIP Montnegre, Col·legi Cor de Maria, CEIP Soler de Vilardell, Escola l’Avet 
Roig i Escola la Tordera, en un total de 9 línies educatives, amb la complicitat amb les 
AMPA i les direccions d’aquestes escoles que n’han liderat el procés.  
 
Les beques de llibres de text es regeixen pels criteris del programa Ajudes Socials 
aprovat anualment en Junta de Govern Local, on s’hi recullen els criteris de totes les 
ajudes que concedeix l’ajuntament. En són beneficiaris tots els i les alumnes de les 
escoles públiques –CEIP Josep Pallerola i Roca, Escola La Tordera, CEIP Soler de 
Vilardell, CEIP Montnegre i IES Baix Montseny-, així com alumnes empadronats a 
Sant Celoni que assisteixen a les escoles públiques de les rodalies i els infants amb 
Necessitats Educatives Especials (NEE) que assisteixen a les escoles concertades –
Escola Avet Roig, Col·legi La Salle i Col·legi Cor de Maria- derivats per inspecció 
educativa. La publicitat es realitza mitjançant un imprès que es lliura a tots els i les 
alumnes beneficiaris a principis de juny i notificacions als mitjans municipals 
(l’Informatiu,.7 Ràdio Sant Celoni i la web) i el termini de sol·licitud de les beques 
s’allarga durant tot el mes de juny.  

 
L’alcalde, Francesc Deulofeu, declara que ‘en aquest context de dificultats 
econòmiques hem cregut imprescindible fer un esforç econòmic important en aquest 
àmbit de suport bàsic, que repercuteix directament en moltes famílies de celonins i 
celonines. I estem molt satisfets de la posada en marxa de la socialització de llibres de 
text, que és una mesura que reporta grans beneficis de manera definitiva i exerceix la 
sostenibilitat des de l’àmbit econòmic, ambiental i també social.’ 
 
 
 
184 joves de Sant Celoni es podran subscriure gratu ïtament a una publicació 
durant un any  
 
Per segon any consecutiu, el govern de la Generalitat de Catalunya ha obert el període 
perquè els joves que aquest any facin 18 anys puguin sol·licitar aquesta subscripció. A 
tot Catalunya n’hi ha uns 68.000, d’aquests, gairebé 190 estan empadronats a Sant 
Celoni.  
 
L’objectiu principal és incrementar l’hàbit de lectura dels més joves. La conselleria de 
cultura espera superar els resultats registrats en la primera edició d’aquesta iniciativa. 
Tots els que hi estiguin interessats es poden inscriure al llarg del mes de setembre a 
través del web de la generalitat. Les subscripcions que s’ofereixen són a 70 diaris o 
revistes, en suport paper o digital que han estat prèviament seleccionats per una 
comissió. L’any passat La Vanguardia va ser la publicació més demanada. 
 
 
 
Actes per la Diada nacional de Catalunya  
 
Aquest divendres se celebrarà la Diada Nacional de Catalunya a les 12 del migdia al 
Passeig de l’Onze de Setembre. Per a l’ocasió, es llegirà el manifest i diverses entitats 
i associacions del poble faran l’ofrena floral. Per tancar l’acte, es cantarà Els segadors. 
Seguidament, hi haurà una ballada de sardanes amb la Cobla Tres Vents.  

 
 
 
El Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes s urt al carrer aquest dissabte   
 



El CME Sot de les Granotes organitza una activitat a l’aire lliure oberta a tothom, tant a 
grans com a petits. Es farà a la plaça de la vila durant tot el dissabte. Al matí estarà 
dirigit als més petits de la casa i s’instal·larà un inflable i diverses cistelles de bàsquet 
perquè hi puguin jugar. D’11 a 12 del migdia, hi haurà una activitat dirigida infantil. A la 
tarda serà l’hora dels joves i adults. Es portaran a terme diverses classes:  
 . 18,30-19,30 Salsa 
 . 19,30-20,30 Pilates 
 . 20,30-21,30 Dansa del ventre 
 
A més a més, totes les persones que s’acostin a la plaça de la Vila aquest dissabte es 
podran beneficiar de l’oferta especial Festa Major que organitza la instal·lació 
esportiva: tindran la matrícula d’inscripció totalment gratuïta del 13 al 17 de setembre. 
Per beneficiar-se’n, s’haurà de recollir una fulletó a l’estand que hi haurà a la plaça. A 
partir del 17 de setembre fins a finals d’octubre, l’equipament començarà una altra 
promoció: les persones que han estat en algun moment associades a la instal·lació 
tindran la matrícula d’inscripció gratuïta i les persones que es vulguin apuntar per 
primera vegada només pagaran el 50% de la matrícula. Per més informació, us podeu 
dirigir a la recepció del centre.  
 
 
 
AGENDA 
 
 

divendres 

11 
setembre 

2009 
07:30 

11 de Setembre a Montserrat  
Sortida festiva del CESC per a totes 
les seccions. 

Lloc:  Plaça Comte del 
Montseny 
Organitza:  CESC 
Tipus d'acte:  Esports, Festa  
Sortida festiva del CESC per a 
totes les seccions. 
  

divendres 

11 
setembre 

2009 
08:30 

II Memorial José Luís Sánchez  
Torneig de petanca 

Lloc:  Pistes municipals de 
petanca 
Organitza:  Club Petanca les 
Borrelles 
Tipus d'acte:  Esports  
Torneig de petanca 
  

diumenge 

13 
setembre 

2009 
06:00 

Mérens les Vals – Porta  
GR 107: "Camí dels Bons Homes" 

Lloc:  Plaça Comte del 
Montseny 
Organitza:  CESC 
Tipus d'acte:  Esports  
GR 107: "Camí dels Bons 
Homes" 
  

diumenge 

13 
setembre 

2009 
09:00 

X Torneig de tennis taula de 
Festa Major  
Torneig obert 

Lloc:  Pavelló Municipal 
d'Esports 
Organitza:  Club Amics Tennis 
Taula Sant Celoni 
Tipus d'acte:  Esports  
Torneig obert 
  

diumenge Concert i ball, amb l'Orquestra -
Conjunt Els Màgic's  

Lloc:  Sala gran de l'Ateneu 
Preu:  7 € 



13 
setembre 

2009 
18:00 

Concert i ball a l'Ateneu Tipus d'acte:  Dansa, Música  

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


