
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA  
 
 

• L’Ajuntament garanteix que tothom pugui accedir a u na plaça d’escola 
bressol. En dos anys l’oferta ha passat de 0 places  públiques a 300 que 
compten amb finançament municipal 

 
• Uns 3.200 alumnes de Sant Celoni i la Batllòria han  començat el nou curs 

escolar 
 

• Comencen les inscripcions a les activitats extraesc olars al municipi curs 
2009-2010  

 
• L’Ajuntament de Sant Celoni impulsa la creació d’un  grup de suport per a 

persones amb addiccions al Baix Montseny 
 

• La programació Cinema a l’Ateneu recomença aquest d iumenge. El 
primer i tercer diumenge de mes a les 6 de la tarda . Entrada gratuïta   

 
• La biblioteca l’Escorxador tornarà a obrir els diss abtes al matí a partir 

d’aquesta setmana després d’un estiu sense vacances . A l’agost ha rebut 
més de 5.600 visites i 1.800 préstecs 

 
• Fins el 25 de setembre, obert el període d´inscripc ió als cursos de català. 

L’oferta es complementa amb els cursos de català or al i d’acollida de 
l’Escola d’Adults  
 

• El taller d’entrenament de la memòria, el nivell 2,  començarà aquest 
dijous 

 
• Transport públic gratuït pels menors de 12 anys. En tra en funcionament la 

nova T-12 
 

• AGENDA 
 
 
 
 
L’Ajuntament garanteix que tothom pugui accedir a u na plaça d’escola bressol  
 
En dos anys l’oferta ha passat de 0 places públique s a 300 que compten amb 
finançament municipal 
 
L’aposta per un model educatiu que tendeixi a l’excel·lència a totes les franges d’edat, 
començant als 0 anys, i a la millora de la cohesió social al municipi, ha portat a 
l’Ajuntament de Sant Celoni a fer un pas endavant. A partir d’aquest curs garantirà 
l’equitat entre totes les famílies que optin per escolaritzar els seus fills i filles de 0 a 3 i, 
davant el dèficit de places públiques d’escola bressol, atorgarà un ajut de 90 euros 
mensuals als nens i nenes que vagin a llars d’infants privades (centres autoritzats pel 
Departament d’Educació com a escoles bressol).  



 
Aposta pel model educatiu 0 – 16 anys  
L’Ajuntament de Sant Celoni concep l’educació com la porta obligada a la realització 
personal i al progrés col·lectiu, la clau de les oportunitats per a superar les desigualtats 
i per a descobrir i aprofitar tots els talents de la societat. Aquesta aposta comença ja al 
primer cicle d’educació infantil (0 a 3 anys) quan un adequat desenvolupament de les 
capacitats de l’infant és clau en relació amb el seu procés d’aprenentatge.  
 
A Sant Celoni la conjuntura econòmica ha derivat en una baixada en la demanda del 
servei d’escola bressol per part de moltes famílies que no poden fer front a les 
despeses que suposa, un fet que es veu agreujat pel dèficit de places públiques. Amb 
l’ajut econòmic mensual, l’Ajuntament de Sant Celoni vol ajudar a pal·liar aquesta 
situació en benefici dels infants i les seves famílies.  
 
Segons l’alcalde Francesc Deulofeu “és una aposta molt important des del punt de 
vista educatiu i social que ens permet passar de le s 0 places públiques d’escola 
bressol a l’inici de la legislatura a oferir-ne 300  en igualtat de condicions per a 
totes les famílies del municipi. La formació i l’ed ucació són punts estratègics de 
la legislatura que estem concretant amb la construc ció del nou centre formatiu a 
Sax Sala, l’aprovació del model educatiu 3-16 i ara  amb la garantia que cap infant 
es quedi sense plaça d’escola bressol amb finançame nt públic”.   Segons 
Deulofeu, aquesta aportació “no seria possible sense un ajust econòmic importan t 
per part de l’Ajuntament amb mesures internes d’est alvi, de priorització.”  
 
 
Requisits dels sol·licitants 
Per poder accedir a l'ajuda familiar, els sol·licitants i els seus fills/es han d’estar 
empadronats a Sant Celoni, estar matriculat o haver sol·licitat la matriculació en una 
escola bressol amb la que l'Ajuntament de Sant Celoni hagi signat un conveni de 
col·laboració i reunir les mateixes condicions d’accés a l'escola bressol municipal. 
 
Els ajuts mensuals per infant són els següents: 
 

1. Infants matriculats matí i tarda: 90 €  
2. Infants matriculats només matí: 54 €  
3. Infants matriculats només tardes: 36 €  

 
L’ajut es pot presentar en qualsevol moment, mitjançant instància a l'Oficina d'Atenció 
Ciutadana de l'Ajuntament. 
 
Conveni de col·laboració amb les llars d’infants 
L’Ajuntament signarà amb les llars d’infants existents a Sant Celoni que disposen de 
l’autorització del Departament d’Educació de la Generalitat com a escoles bressol (La 
Caseta del Bosc i Escola Pascual) un conveni de col·laboració a través del qual 
aquests centres privats es comprometen, entre altres, a seguir la línia educativa del 
municipi i a mantenir les tarifes durant tot el curs. 
 
A partir d’ara, segons ha dit l’alcalde, “s’iniciarà un període de converses i 
negociació amb aquests dos centres per plantejar-ne  la seva municipalització” .  
 
 
 
Uns 3.200 alumnes de Sant Celoni i la Batllòria han  començat el nou curs escolar  
 
Després de més de 2 mesos de vacances, les aules s’han tornat a omplir. Uns 210 
nens i nenes han anat a alguna de les tres llars d’infants de Sant Celoni. Però, com 
sempre, els centre d’educació infantil i primària són els que tenen la major part de 



l’alumnat, gairebé arriben als 1.900. Els alumnes de P3 han fet una incorporació 
progressiva, per parts i per hores a la majoria de centres.  
 
A secundària per aquest curs hi ha uns 770 escolaritzats, mentre que a batxillerat en 
són prop de 200. Pel que fa a cicles formatius, aquest any l’IES Baix Montseny compta 
amb 31 alumnes pel cicle d’electromecànica i conducció de línies i amb 24 pel de 
gestió administrativa. 
 
Aquest inici de curs escolar, a nivell de Catalunya, ha vingut marcat per dos grans 
temes: la introducció de la nova llei educativa a Catalunya i la incorporació 
d’ordinadors portàtils a les aules que a Sant Celoni arribaran d’aquí a uns mesos. 
 

Comencen les inscripcions a les activitats extraesc olars al municipi curs 2009-
2010  

El treball en xarxa entre els centres, AMPES i Ajuntament fa possible l’edició de la guia 
M’hi apunto d’activitats extraescolars 2009-2010 que s’ha repartit a tot l’alumnat celoní 
de 3 a 12 anys el primer dia d’escola.  En aquesta guia s’hi aplega tota la informació 
de les activitats que programen les AMPES a les escoles del municipi: activitats 
artístiques, esportives, en idiomes, en reforç escolar i en noves tecnologies que 
començaran l’1 d’octubre de 2009 i acabaran el 31 de maig de 2010. A partir d’aquesta 
setmana ha començat el període d’inscripció a les activitats.  

Enguany, ja són quatre les escoles que participen en el Pla Català de l’Esport  i que 
permeten la dinamització  d’activitats esportives en horari escolar i extraescolar: CEIP 
Montnegre, CEIP Pallerola, CEIP La Tordera i Cor de Maria. A més, s’ha ampliat 
l’oferta d’expressió artística a totes les escoles.  
 
Enllaç a la Guia M’hi apunto: 
http://www.santceloni.cat/ARXIUS/2009/Publicacions/ m_hiApunto2009.pdf  
 
 
 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni impulsa la creació d’un  grup de suport per a 
persones amb addiccions al Baix Montseny  
 
L’Ajuntament de Sant Celoni promou la creació d’un grup de suport per a persones 
amb addiccions a substàncies i també a comportaments (ludopatia, menjar, compres, 
etc.) en l’àmbit del Baix Montseny. Es tracta d’un grup de suport dinamitzat per dues 
educadores socials i terapeutes amb experiència en prevenció, tractament i inserció 
sòciolaboral de toxicòmans/es. Aquest nou recurs, plantejat com un grup de 
creixement, pretén alhora facilitar la vinculació dels usuaris/ries als diferents serveis, 
entitats i activitats de la zona. Per formar part del grup cal ser major de 18 anys i es 
valora el fet de tenir consciència del problema addictiu, estar realitzant algun 
tractament de deshabituació, haver tingut alguna recaiguda i estar voluntàriament en 
fase de recuperació personal i ser major de 18 anys. Les persones interessades cal 
que es posin en contacte amb l’Àrea de Comunitat de l’Ajuntament de Sant Celoni (tel. 
93 864 12 12, eltrito@santceloni.cat).  
 
 

 
La programació Cinema a l’Ateneu recomença aquest d iumenge  
El primer i tercer diumenge de mes a les 6 de la ta rda. Entrada gratuïta   

 
El proper diumenge 20 de setembre s’inicia una nova temporada de Cinema a 
l’Ateneu, sessions de cinema cada primer i tercer diumenge de mes, de setembre a 



juny, amb pel·lícules de diferents estils i autors. Aquestes sessions es fan a les sis de 
la tarda a la sala petita de l’Ateneu i l’entrada és gratuïta.  
 
La temporada començarà amb la pel·lícula Ets molt guapo d’Isabelle Mergault i 
protagonitzada por Michel Blanc i Medeea Marinescu, una comèdia dramàtica que 
narra la situació d’Aymé (Michel Blac), que acaba de perdre la seva esposa en un 
accident laboral en la granja on viuen. Com que veu que tot sol no podrà tirar endavant 
amb tota la feina de la granja, decideix buscar una altra esposa. La directora d’una 
agència matrimonial, entenent que el seu cas és més pràctic que afectiu, l’envia a 
Romania, on un moltes noies estan disposades a tot per abandonar la misèria en què 
viuen. L’encontre amb Elena (Medeea Marinescu) canviarà la vida de tots dos.   
 
 
 
La biblioteca l’Escorxador tornarà a obrir els diss abtes al matí a partir d’aquesta 
setmana després d’un estiu sense vacances  
A l’agost ha rebut més de 5.600 visites i 1.800 pré stecs  
 
Després de l’estiu, en què la biblioteca l’Escorxador no ha tancat per vacances, aquest 
dissabte recuperarà el seu horari complert i tornarà a obrir els dissabtes al matí de 10 
a 2/4 de 2 del migdia. La freqüència de visitants durant l’agost ha estat molt important:  
ha rebut més de 5.600 visites i gairebé 1.800 préstecs, fet que consolida la decisió de 
mantenir l’equipament obert. El més sol·licitat durant aquest període ha estat l’apartat 
de cinema, seguit de les novel·les per a adults i s’ha continuat el préstec de portàtils. 
 
Per aquest curs, la biblioteca l’Escorxador continuarà oferint tots els serveis de 
consulta de llibres, revistes i d’Internet, de préstecs diversos i també les activitats tant 
per adults com per a infants. Aquest són els primers actes per aquest divendres i 
dissabte:  
 

divendres 
18 

setembre 
2009 
18:00 

Contes de la mar salada  i taller: 
Fem una peixera , amb Joan Boher  
Hora del Conte a la biblioteca de la 
Batllòria 

Lloc:  Biblioteca de la Batllòria 
Organitza:  Biblioteca l'Escorxador 
 
  

 

divendres 
18 

setembre 
2009 
21:00 

Nit de lletres  
Tertúlia literària sobre Pell 
d'armadillo de Jordi Puntí, conduïda 
per Joan Mañas 

Lloc:  Hotel Suís 
Organitza:  Biblioteca l'Escorxador 
 
  

 

dissabte 
19 

setembre 
2009 
11:30 

Contes: Orgue de gats , amb 
Imma Zapata  
Hora del conte a la biblioteca 
l'Escorxador 

Lloc:  Biblioteca l'Escorxador 
Organitza:  Biblioteca l'Escorxador 

 

 
 
 
 
Fins el 25 de setembre, obert el període d´inscripc ió als cursos de Català  
 
L’oferta es complementa amb els cursos de català or al i d’acollida de l’Escola 
d’Adults.  
 
Aquest dilluns s’obre el termini per apuntar-se als cursos que organitza l’Oficina de 



Català de Sant Celoni. Per aquest trimestre se n’han programat 10 de diversos nivells. 
Les inscripcions es poden fer a la Rectoria Vella fins al 25 de setembre de 10 a 1 de 
dilluns a divendres i de 4 a 2/4 de 8 del vespre de dilluns a dijous.  
 
Les classes començaran la primera setmana d’octubre i seran de 20-25 alumnes cada 
una. Hi ha varietat d’horaris, tant de matins com tardes i vespres. La majoria de cursos 
duraran fins el gener, excepte el nivell D que s’acabarà el juny de 2010.  
 
L’oferta de cursos de català de l’Oficina es complementa amb els cursos de català oral 
i d’acollida adreçats a joves nouvinguts/des i dones nouvingudes que ofereix el Centre 
de Formació d’Adults Baix Montseny.  De fet, l’Escola d’Adults i l’Oficina de Català 
treballen de forma coordinada perquè quan una persona es dirigeix a l’Ajuntament per 
aprendre català trobi el curs més adequat a les seves necessitats. Des del curs 2007-
2008 es treballa amb una fitxa d’inscripció única on es reflecteix el nivell 
d’aprenentatge de l’alumne en altres llengües i se’l deriva cap al servei més adequat: 
l’Escola assumeix l’alumnat que respon al perfil de persones no alfabetitzades en 
alfabet llatí, i l’Oficina la resta.  
 
 
 
El taller d’entrenament de la memòria, el nivell 2,  començarà aquest dijous  
 
Aquesta setmana comença amb totes les places complertes el primer taller 
d’entrenament de la memòria nivell 2, pensat per les persones que ja han passat per 
un primer nivell i vulguin continuar avançant. Els cursos van dirigits a persones majors 
de 65 anys i cada grup és d’uns 10-12 alumnes.  
 
La data d’inici del nivell 1 serà el 14 d’octubre i es farà a Sant Ermenter. Els tallers 
d’entrenament de la memòria ja fa més de dos anys que es porten a terme, són 
totalment gratuïts i, amb aquests temps hi ha participat més de 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..  
 
Les persones que estiguin interessades en participar-hi s’han d’adreçar a l’àrea de 
Comunitat de l’Ajuntament (carrer Santa Fe, 52, al primer pis els matins de dilluns a 
divendres de 2/4 de 9 a 2 del migdia). 
 
 
 
Transport públic gratuït pels menors de 12 anys  
Entra en funcionament la nova T-12 
 
Els nens i nenes de 4 a 12 anys ja poden viatjar de forma gratuïta en els transports 
públics. Coincidint amb l’inici de les escoles, ha entrat en funcionament la nova T-12, 
impulsada pel govern de la Generalitat. L’objectiu és estimular l’ús del transport públic 
entre els més joves. Des fa anys, ja era gratuït pels menors de 4 anys, però ara 
s’amplia fins als 12 i els permet viatjar sense pagar de forma il·limitada.  
 
La T-12 permet moure’s gratuïtament en una zona, la que correspongui segons on 
estiguin empadronats els joves. En el cas del Baix Montseny, podran utilitzar sen se 
pagar els trens i busos dins la zona 4 G, que perme trà desplaçar-se per Sant 
Celoni mateix, amb el bus urbà i també per Sant Est eve i Santa Maria de 
Palautordera, el Montseny i altres poblacions del B aix Montseny.  
 
Aquesta targeta està personalitzada amb el nom i el DNI del nen o nena i la primera T-
12 que es demani tindrà un període de validesa de 16 mesos. El títol definitiu el rebreu 
a casa abans de l’acabament de l’any. les famílies que tingueu algun fill o filla 
d’aquestes edats ja heu rebut o rebreu properament un fulletó on se us informa de com 



fer-ho per sol·licitar aquesta T-12. podeu adquirir-la als estancs, demanar-les a les 
oficines d’atenció de les empreses que gestionen els transports, que normalment estan 
situades a les estacions tant de bus com de tren, o finalment, les podeu sol·licitar a 
través de l’adreça www.amtu.cat. 
 
 
AGENDA 
 
 

divendres 

18 
setembre 

2009 
18:00 

Contes de la mar 
salada  i taller: Fem 
una peixera , amb 
Joan Boher  
Hora del Conte a la 
biblioteca de la 
Batllòria 

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

divendres 

18 
setembre 

2009 
21:00 

Nit de lletres  
Tertúlia literària sobre 
Pell d'armadillo de 
Jordi Puntí, conduïda 
per Joan Mañas 

Lloc:  Hotel Suís 
Organitza:  Biblioteca 
l'Escorxador 
Tipus d'acte:  Literatura  
Tertúlia literària sobre Pell 
d'armadillo de Jordi Puntí, 
conduïda per Joan Mañas 
  

dissabte 

19 
setembre 

2009 
06:00 

Pic d'Anayet i 
Peña Foratata  

Lloc:  Plaça Comte del 
Montseny 
Durada:  Cap de setmana 
Organitza:  CESC 
Tipus d'acte:  Esports  

dissabte 

19 
setembre 

2009 
11:30 

Contes: Orgue de 
gats , amb Imma 
Zapata 
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 
  

diumenge 

20 
setembre 

2009 
07:30 

Salt de la Minyona 
i Castell de Sant 
Llorenç del Munt 
(Osona)  
Sortida matinal de 
Natura 

Lloc:  Plaça Comte del 
Montseny 
Organitza:  CESC 
Tipus d'acte:  Esports  
Sortida matinal de Natura 
  

diumenge 

20 
setembre 

2009 
18:00 

Pel·lícula: Ets molt 
"guapo"  
Cinema a l'Ateneu 

Lloc:  Sala petita de 
l'Ateneu 
Tipus d'acte:  Cinema  
Cinema a l'Ateneu 
  



 


