
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dijous, 9 de setembre de 2010 

 
 

• Els Senys s’imposen al CorreMonts d’una Festa Major  molt participada 
• Sant Celoni estrena un dels millors rocòdroms d’Eur opa al nou pavelló del 

Sot de les Granotes 
• El Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes j a ha obert el període per 

apuntar-se a les activitats complementàries   
• Sant Celoni incrementa en prop de 200 el nombre d’a lumnes que inicien el 

nou curs escolar. Uns 3.400 alumnes de Sant Celoni i la Batllòria han 
començat el nou curs escolar   

• Dilluns comença el període d’inscripcions als Curso s de Català per a Adults 
2010-2011 a Sax Sala  

• Torna a engegar el grup de suport a les persones am b addiccions del Baix 
Montseny 

• Sant Celoni Comerç porta a terme la campanya Torna a l’escola 
• AGENDA 

 
 
 
Els Senys s’imposen al CorreMonts d’una Festa Major  molt participada  
 
Sant Celoni ha tancat 4 dies de Festa Major plens d’activitat i de participació i amb el 
CorreMonts a favor dels Senys. La moguda ciutadana entorn els Senys i els Negres ha 
superat totes les previsions i ja es va començar a notar uns dies abans de la festa amb 
els carrers i balcons engalanats i els lipdubs (9!) i fotos penjades al facebook municipal.  
Les novetats en la programació com els canvis de dies de l’arrossada popular i del sopar 
popular  i els nous actes com la truitada, la cursa d’ermites i el fi de festa han tingut una 
molt bona acollida. Durant les properes setmanes es farà una reunió de valoració final 
que ja servirà per enfocar la propera Festa major 2011.  
 
Trobareu el detall del marcador del Corremonts a www.santceloni.cat/festamajor. 
Àlbum de fotos a www.santceloni.cat 
Libdubs i fotos www.facebook/ajsantceloni 
 
 
 
 
Sant Celoni estrena el nou pavelló del Sot de les G ranotes que conté un dels 
millors rocòdroms d’Europa  
 
Dins els actes de Festa Major, dissabte 4 de setembre Sant Celoni va inaugurar el 
pavelló del Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes, a l’interior del qual hi ha un 
dels millor rocòdroms d’Europa. Durant l’acte d’inauguració, l’alcalde Francesc Deulofeu 
va destacar la importància de disposar d’un nou equipament que “permetrà 



descongestionar el pavelló actual i per sobre de to t, seguir potenciant el vessant 
educatiu de la pràctica esportiva”. En aquest sentit, l’alcalde va agrair públicament la 
gran tasca educativa i cohesionadora que desenvolupen les entitats esportives del 
municipi.  
 
L’acte va comptar amb una exhibició d’escalada a càrrec del Centre Excursionista Sant 
Celoni i inflables i bàsquet al carrer pels més petits de la mà de la UFEC. 
 
La pista poliesportiva és de 22x45m i el rocòdrom per practicar escalada de 150 metres 
quadrats de superfície i una alçada d’uns 12 metres. Pel seu disseny permet fer 
entrenaments i competició, escalada amb corda i sense corda i 20 rutes diferents amb 
nivells de dificultat diversos. 
 
El nou pavelló té una superfície construïda d'uns 4271 m2 més uns gairebé 2.000 més 
d’exteriors. Disposa d'un aparcament soterrat amb capacitat fins a 82 cotxes. A més, 
disposa dels següents espais complementaris: 6 vestidors de grups, 3 vestidors per a 
tècnics, 2 serveis de pista, 2 serveis de públic, grades per a unes 300 persones, 3 
magatzems per a material esportiu, sala de control, i infermeria. 
 
El pressupost de l’obra ha estat de 3.030.763’53 euros finançats en un 63% per part de 
l’Ajuntament ( 1.893.263,53 euros), en un  21% per part de la Generalitat a través del 
PUOSC (650.000 euros) i en un 16 % per part de la Diputació de Barcelona (487.500 
euros). La construcció del nou pavelló al Sot de les Granotes va començar el mes de  
juny del 2009  per part de la UTE formada per Construccions Deumal SA i TAU ICESA. 
 
Al costat de l’alcalde Francesc Deulofeu durant l’acte hi havia el Secretari General del 
departament de Governació, Jaume Oliveras i del President Delegat d’Esports de la 
Diputació de Barcelona, Josep Monràs, regidors i regidores del consistori celoní, els 
alcaldes de Campins, Breda i Hostalric, representants d’entitats esportives i de les 
empreses que han intervingut a l’obra, entre d’altres.  
 
 
El Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes j a ha obert el període per 
apuntar-se a les activitats complementàries   
 
El període de matriculació a les activitats complementàries al Centre Municipal d’Esports 
Sot de les Granotes ja ha començat. El centre ofereix ioga, dansa del ventre, balls de 
saló i de natació per a totes les edats en horari de matí i tarda. Des de la direcció del Sot 
de les Granotes s’aconsella inscriure’s aviat, sobretot als cursos de natació. Per a més 
informació es pot trucar a la recepció de la instal·lació al 93.848.69.13. 
 
A més, totes aquelles persones que durant la inauguració del nou pavelló del Sot de les 
Granotes van aconseguir un dels díptics promocionals tenen fins el diumenge 12 per 
beneficiar-se d’una de les 4 ofertes: el pack 2x1, el familiar, el d’antics abonats i el 
personalitzat. 
 
 
Sant Celoni incrementa en prop de 200, el número d’ alumnes que inicien el nou 
curs escolar.  
 
Uns 3.400 alumnes de Sant Celoni i la Batllòria han  començat el nou curs escolar  
 
El nou curs escolar ha començat a Sant Celoni amb prop de 200 alumnes més respecte 
l’any anterior.  



 
El nombre d’infants que s’escolaritzen a les escoles bressol del municipi s’ha incrementat 
respecte al curs passat en prop de 20: uns 228 nens i nenes han anat a alguna de les 
tres llars d’infants de Sant Celoni.  
 
Seguint la tendència dels darrers anys, els centres d’educació infantil i primària són els 
que tenen un major increment de matrícula respecte al curs passat. Enguany, les escoles 
de Sant Celoni escolaritzen prop de 150 infants més que el curs passat, arribant ja als 
2066 infants.  
 
A secundària per aquest curs hi ha uns 780 escolaritzats, mentre que a batxillerat en són 
prop de 160. Pel que fa a cicles formatius, el cicle d’electromecànica i conducció de línies 
passa a ser de dos anys. L’Institut Baix Montseny compta amb 50 alumnes, 29 alumnes 
al 1r curs i 21 al 2n curs i amb 33 alumnes al cicle de gestió administrativa.  
 
Les escoles del municipi continuen treballant en l’atenció a la diversitat de l’alumnat a les 
aules. Enguany, totes les escoles han reservat 4 places per infants amb necessitats 
educatives específiques a P-3 i 5 places a 1r d’ESO. 
 
Aquest inici de curs escolar, a nivell de Catalunya, ha vingut marcat per dos grans temes: 
la introducció de la nova llei educativa de Catalunya i la incorporació d’ordinadors 
portàtils a les aules que a Sant Celoni arribaran d’aquí a uns mesos. 
 
Pel que fa a Sant Celoni, les novetats d’aquest curs són:  
 

• A La Batllòria estrenen el nou edifici de l’escola Montnegre, amb nous 
equipaments com la biblioteca, l’aula de música, l’aula d’informàtica... prop de 
177 nens i nenes podran gaudir del nou centre. 

• L’Institut Baix Montseny inicia el curs amb una millora en l’estat de les 
instal·lacions gràcies a la col·laboració de mestres, pares, alumnes i 
administracions i es posa en funcionament el 2n curs del cicle formatiu 
d’electromecànica i conducció de línies. 

 
 
 
Dilluns comença el període d’inscripcions als Curso s de Català per a Adults 2010-
2011 a Sax Sala  
 
Dilluns 13 de setembre comença a Sax Sala (C/Montserrat, 28) un nou període 
d’inscripcions dels cursos de català per a adults del Consorci per a la Normalització 
Lingüística a Sant Celoni, per aprendre a parlar català amb fluïdesa, per iniciar-se en 
l’escriptura o per millorar-la. 
 
Exalumnes  
13, 14, 15 i 17 de setembre, de 10 a 12.30 h 
16 de setembre, de 10 a 12.30 h i de 16 a 19.30 h 
 
Torn general 
Del 20 al 24 de setembre, de dilluns a dijous, de 10 a 12.30 h i de 16 a 19.30 h 
Divendres, de 10 a 12.30 h 
 
 
Oferta de cursos  



Nivell bàsic Són cursos adreçats a persones no catalanoparlants que volen 
desenvolupar les habilitats de comprensió i producció orals, amb la finalitat que 
l’aprenent, en acabar el curs, pugui resoldre en català les necessitats fonamentals de la 
vida quotidiana. Al curs Bàsic 3 (B3) li correspon el Certificat de nivell bàsic de català, 
equivalent al certificat A1 de la Secretaria de Política Lingüística. 

Nivell elemental Són cursos adreçats a persones no catalanoparlants que volen 
consolidar i ampliar les habilitats orals, escoltar i parlar i desenvolupar les escrites (llegir i 
escriure), amb la finalitat que, en acabar el curs, pugui ampliar el seu camp d’acció en 
català a àmbits nous, amb un llenguatge que s'adapti a la situació comunicativa, encara 
que sigui sense la fluïdesa, desimboltura o riquesa, amb què ho faria amb la llengua 
materna. Al curs Elemental 3 (E3) li correspon el Certificat de nivell elemental de català, 
equivalent al certificat A2 de la Secretaria de Política Lingüística. 

Nivell intermedi Són cursos adreçats a persones que dominen en gran part la llengua 
oral, i tenen per objectiu aprendre a expressar-se per escrit i oralment en varietat 
estàndard i en diferents registres, de manera prou precisa, fluida i correcta perquè pugui 
ser comprensible per al receptor i amb un grau de coherència i adequació acceptables. 
Al curs Intermedi 3 (I3) li correspon el Certificat de nivell intermedi de català, equivalent al 
certificat B de la Secretaria de Política Lingüística. 

Nivell de suficiència Són cursos adreçats a assolir un bon domini de la llengua general i 
les competències comunicatives adequades per comunicar-se en varietat estàndard, 
oralment i per escrit, de manera flexible i eficaç en les situacions comunicatives de 
caràcter formal usuals de l’àmbit social. Al curs Suficiència 3 (S3) li correspon el Certificat 
de nivell de suficiència de català, equivalent al certificat C de la Secretaria de Política 
Lingüística. 

Altres cursos. Cursos de perfeccionament  

El curs de coneixements superiors (nivell D) s’adreça a persones que necessiten 
aprofundir en aspectes puntuals de la llengua catalana. Es treballen conceptes teòrics en 
un grau més alt que en els altres nivells, tot i que també es repassen continguts de 
domini pràctic de la llengua. 

 
 
Torna a engegar el grup de suport a les persones am b addiccions del Baix 
Montseny  
 

Aquest mes tornarà a engegar el grup de suport a les persones amb addiccions del Baix 
Montseny que va començar a principis d’any amb molt bona acollida. El grup, que es 
reuneix quinzenalment, està dinamitzat per dues educadores socials i terapeutes amb 
experiència en prevenció, tractament i inserció sòciolaboral de persones amb addiccions 
a substàncies legals o il•legals (cocaïna, cànnabis, alcohol, etc.) o bé comportaments de 
risc (trastorns alimentaris, ludopatia, compres compulsives, etc.).  
 

Es tracta d’una experiència única a tot el Vallès Oriental que utilitza la metodologia grupal 
per al suport de les persones addictives que hagin estat en tractament i necessitin un 
reforç, o bé que estiguin en tractament i el grup els pugui ser complementari. Està 
emmarcat en el Pla integral de prevenció de drogodependències i conductes de risc del 
Baix Montseny, conegut com El Tritó, desenvolupat per 13 municipis (Campins, Cànoves 



i Samalús, Fogars de Montclús, Gualba, Llinars del Vallès, Montseny, Sant Antoni de 
Vilamajor, Sant Celoni, Sant Esteve de Palautordera, Sant Pere de Vilamajor, Santa 
Maria de Palautordera, Vallgorguina i Vilalba Sasserra) liderats per Sant Celoni que 
donen servei a prop de 60.000 habitants. 

El grup està obert a les persones majors de 18 anys que s’hi vulguin apuntar amb total 
confidencialitat: només cal trucar al telèfon 93 864 12 12.  
 
El treball en drogodependències i conductes de risc inclou tres eixos bàsics: la prevenció, 
el tractament i la inserció. L’administració local només té competència en prevenció i des 
de l’Ajuntament de Sant Celoni s’hi dediquen molts esforços: activitats amb les escoles, 
amb les AMPA, presència als actes festius per informar del servei i del risc que suposen 
les addiccions –festa major...-). Però, segons la regidora de Comunitat, Laura Costa, 
“trobem que la cadena se’ns trenca quan un usuari e n fase de tractament fracassa 
a causa de la llunyania dels mitjans i els centres de tractament. Per això la voluntat 
política és de posar a l’abast dels ciutadans i ciu tadanes eines com el grup de 
suport que puguin ajudar-los a reeixir en aquesta f ase del tractament i els serveixi 
d’acompanyament.”.  
 
 
 
 
 
Sant Celoni Comerç porta a terme la campanya Torna a l’escola  
 
Amb l’inici del curs, Sant Celoni Comerç inicia la campanya Torna a l’escola en la qual se 
sortegen regals de tot tipus, aquest any n’hi ha més de 40: cursos d’anglès, material 
escolar, vals de compra, etc. Durant tot aquest mes es poden aconseguir les butlletes per 
participar al sorteig que es realitzarà el dissabte 25 de setembre a les 6 de la tarda a la 
plaça de la Vila.  
 
 
AGENDA 

Consultar l’agenda de: http://www.santceloni.cat/agenda  

 


