
 

 

 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dijous, 15 de desembre de 2011  

 
 

• L’Ajuntament de Sant Celoni sol·licita a la General itat obrir una escola 
oficial d’idiomes al municipi 
 

• L’Institut Baix Montseny recull el premi Catalunya Educació 
 

• 30 pares i mares del Baix Montseny es formen en ges tió i dinamització 
d’AMPA  a Sax Sala 
 

• La Fira de Nadal es consolida dins el calendari d’a ctes festius a Sant Celoni. 
La 1a Mostra de torrons esgota els 300 tiquets que es van posar a la venda 

• Bona acollida a les activitats de diumenge dia 11, actes ajornats de Sant 
Martí: el concursos de grafits i de pintura ràpida,  l'ExpressArt i la 
presentació de l'obra guanyadora de l'Art al Carrer  2008 
 

• La Batllòria es prepara per viure la Festa Major d’ Hivern els dies 16, 17 i 18 
de desembre. Diumenge 18 tindrà lloc la Fira de Nad al de l’Esperança 
acompanyada d’activitats per a petits i grans  

 
• Alumnes de l’Avet Roig i el Cor de Maria a Punt 7 r àdio 

• Paisatges urbans de VM Ripoll Arias, nova exposició  a la Rectoria Vella. 
S’inaugura aquest dissabte a les 7 de la tarda 

• Sant Celoni s’aboca amb la Marató de TV3. Tots els actes a 
www.santceloni.cat/agenda  
 

• Comença la venda d’entrades anticipades dels Pastor ets renovats que 
prepara Rebrot Teatre pel 26 de desembre i 1 de gen er 

 
 
 

L’Ajuntament de Sant Celoni sol·licita a la General itat obrir una escola oficial 
d’idiomes al municipi  
 
L’alcalde Joan Castaño i la regidora de Cultura, Júlia de la Encarnación Gómez, es van 
reunir dilluns 14 de desembre amb el director general de Formació Professional Inicial i 
Ensenyaments de Règim Especial de la Generalitat de Catalunya, Melcior Arcarons, per 
sol·licitar-li la possibilitat d’obrir una escola oficial d’idiomes a Sant Celoni.   
 
L’Alcalde va traslladar la bona rebuda que han tingut al municipi els cursos de preparació 
dels exàmens oficials d’anglès de la Universitat de Cambridge, Preliminary English Test i 



First Certificate que s’imparteixen a Sax Sala, Centre de formació i ocupació del Baix 
Montseny amb una participació de 112 alumnes: 
  

- Anglès Inicial: 23 alumnes 
- Anglès Funcional: 41 alumnes 
- Preparació del Preliminary English Test: 22 alumnes 
- Preparació del First Certificate: 26 alumnes 

 
172 persones es van interessar per aquests cursos però no tots es van poder matricular 
per manca del nivell pertinent per fer el curs. 
 
Davant la creixent necessitat que té la població de millorar el seu nivell de coneixement 
de la llengua anglesa per tal d’augmentar les seves possibilitats d’ocupabilitat, l’alcalde 
va demanar a Arcarons la possibilitat d’obrir una escola oficial d’idiomes a Sant Celoni i 
va posar a disposició del Departament les aules del Sax Sala – Centre per a la formació i 
ocupació del Baix Montseny. La creació de l’escola oficial d’idiomes donaria la possibilitat 
d’oficialitzar els cursos que actualment s’estan impartint. 
 
Segons va explicar Arcarons, els estudis del Departament d’Ensenyament posen de 
manifest que manca oferta formativa d’idiomes a l’Alt Maresme i que, Sant Celoni, podria 
ser una bona ubicació per atendre, també, aquesta necessitat. No obstant, haurien 
d’estudiar si pressupostàriament el Departament d’Ensenyament pot atendre aquesta 
demanda per al curs vinent. 
 
Arcarons es va comprometre a estudiar la proposta i a donar resposta a l’Ajuntament de 
Sant Celoni sobre la seva viabilitat durant el mes de març de 2012. 

(S’adjunta imatge) 

L’Institut Baix Montseny recull el premi Catalunya Educació  

Dimecres 14 de desembre va tenir lloc l’acte de lliurament dels premis Catalunya 
Educació 2011 que van distingir l’Institut Baix Montseny en la categoria de centres 
educatius per la seva atenció a la diversitat mitjançant el projecte educatiu “Ubuntubica’t 
amb el macrocervell de l’Institut” i per la prestació de serveis a la comunitat en el marc de 
l’aplicació del projecte Ethos; també per fomentar la convivència, l’aprenentatge i el 
treball cooperatiu, així com “el valor de l’alegria de ser, pensar i actuar en la formació de 
ciutadans responsables, autònoms i competents.” 

El premi el va recollir la directora del centre, Teresa Borotau, que va destacar que el 
projecte és fruit del treball i la implicació de tota la comunitat educativa, professorat, 
alumnat, famílies i també de tot el municipi que li ha donat suport, ajuntament, entitats, 
empreses... 

La consellera, Irene Rigau va destacar la importància de la il·lusió i creativitat de l’equip 
humà de l’Institut Baix Montseny com a motor per generar canvis positius i millora en la 
qualitat educativa del centre. També va destacar la qualitat dels projectes de 
diversificació curricular del centre i va manifestar la seva intenció de visitar el centre per 
conèixer els projecte de primera ma i que puguin esdevenir bones pràctiques per a altres 
centres educatius. 

Al costat de l’equip directiu del centre, van assistir a la recollida del premi, l’alcalde Joan 
Castaño, la regidora de Cultura, Júlia de la Encarnación, el regidor Francesc Deulofeu i 
diferents tècnics municipals.  



 

30 pares i mares del Baix Montseny es formen en ges tió i dinamització d’AMPA  a 
Sax Sala 
 
30 pares i mares de diferents AMPA del Baix Montseny s’han format en gestió i 
dinamització d’AMPA el 13 i 14 de desembre a Sax Sala, Centre de formació i ocupació 
del Baix Montseny. Els objectius del curs, organitzat per l’Ajuntament de Sant Celoni,  
Sax Sala amb els objectius de:  

- conèixer els conceptes bàsics de la gestió de les AMPA: funcions, organització i 
aspectes legals  
 

- conèixer els aspectes de la Llei d’Educació de Catalunya que poden incidir més 
en la gestió diària i en les relacions entre la comunitat educativa  
 

- Aportar eines i recursos per la  dinamització de les AMPA 
 

Els participants van intercanviat les seves experiències com a AMPA amb la voluntat de 
millorar la qualitat educativa del municipi i del Baix Montseny i intenció de continuar 
formant-se. 
 
(S’adjunta imatge) 
 
 
La Fira de Nadal es consolida dins el calendari d’a ctes festius a Sant Celoni  
La 1a Mostra de torrons esgota els 300 tiquets que es van posar a la venda 
 
La Fira de Nadal que es va celebrar a Sant Celoni el dissabte 10 de desembre va aplegar 
una gran quantitat de públic que va poder passejar, remenar i comprar a les prop de 80 
parades nadalenques que els botiguers i artesans del municipi van muntar als carrers del 
centre de la vila.  Els comerços participants valoren molt positivament aquest activitat de 
dinamització, que en la seva segona edició, ja s’ha consolidat dins el calendari d’actes 
festius del municipi. El passacarrers de malabars i músic que va recórrer la fira durant el 
matí i l’escudella que es va servir a la tarda per combatre el fred, van contribuir a animar 
aquest esdeveniment festiu i comercial. 
 
La Mostra de torrons artesans i tast de cava, que es va organitzar per primera vegada 
aquest any, va esgotar els 300 tiquets que es van posar a la venda.  Les pastisseries i el 
celler participants van valorar molt positivament aquest esdeveniment que té la voluntat 
de donar a conèixer la qualitat dels productes artesans elaborats al nostre municipi. 
 
(S’adjunten imatges) 

Bona acollida a les activitats de diumenge dia 11, actes ajornats de Sant Martí: el 
concursos de grafits i de pintura ràpida, l'Express Art i la presentació de l'obra 
guanyadora de l'Art al Carrer 2008  

A partir de les 2/4 de 10 del matí, més de 200 persones es van aplegar a la plaça de la 
vila per presenciar el concurs d'allioli i, tot seguit, fer-se un bon esmorzar a base de 
botifarra, bolets amb allioli i pa o torrades amb tomàquet. 

A partir de les 11 del matí, grans i petits van participar dels tallers i activitats de 
l'Expressart 2011 a la plaça de l'Església, amb molt bona acollida per part del públic. 
Mentrestant, a les parets de la cantonada formada pels carrers Abat Oliba i Grup Escolar, 
en Trybe (José Hernàndez) i Oktubre (Rafa Sillero) van fer el grafit d'un dels projectes 
guanyadors del Concurs de Grafits e Sant Celoni, Sant Celoni entre dos monts. L'altre 



projecte guanyador va ser pintat en el mateix indret pel col·lectiu Muralart , el passat 
dimecres dia 7. 

A 3/4 de 12, al lateral de la plaça de l'Església, es va fer la presentació de la Sargantana 
celonina, figura guanyadora del concurs ràpid d'escultura en fang Art al Carrer 2008, 
d'Aitana Such. 

A les 12, a la plaça de la Vila, en Jaume Barri va animar al més petitons amb les cançons 
i danses del seu espectacle Que comenci la festa. 

I a la tarda, a Can Ramis, es va fer el lliurament de premis del concurs de pintura ràpida 
que es va celebrar dins de les activitats de l'Expressart 2011. Es van repartir premis per a 
sis categories: de 0 a 4, de 5 a 6, de 7 a 8 anys, de 9 a 11, de 12 a 14 i més de 15 anys. 

(S’adjunten imatges) 

 
La Batllòria es prepara per viure la Festa Major d’ Hivern els dies 16, 17 i 18 de 
desembre  
Dissabte 17 tindrà lloc la Fira de Nadal de l’Esper ança acompanyada d’activitats 
per a petits i grans  
 
Del  16 al 18 de desembre tindrà lloc la Festa Major d’hivern de la Batllòria i, entitats, 
Consell de Poble i ajuntament han treballat plegats per oferir un programa d’activitats ben 
diverses. Destaca la 3a Fira Nadalenca de l’Esperança que acollirà parades nadalenques 
i activitats per a tots els públics a la plaça de l’Església.  
 
Molt bona Festa Major!   Podeu consultar el programa a www.santceloni.cat/labatlloria 

 

Divendres, 16 de desembre 
 
HORA DEL CONTE, "l’Auca dels Pastorets del Pessebre ", amb Albert Estengre:  
Com va ser que un àngel es va convertir en dimoni i com va néixer el nen Jesús... 
A les  5 de la tarda A la Biblioteca de l’Escola Montnegre  
 
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ 
“ Jo pinto, jo cuso i tu ?” presentació dels treballs realitzats aquest trimestre per les alumnes de 
pintura i patchwork del Centre Cívic Les Casetes. 
A 2/4 de 8 de la tarda Al Centre Cívic del carrer Major 15 
Organitza: Col·lectiu de Dones del Centre Cívic Les Casetes 
 
CORREFOC amb la Colla de Diables U97KOU, de Breda 
A 2/4 d’11 de la nit 
Sortida, del Camp de Futbol: c/ Tordera, ctra. Vella, c/ Riells, c/ Major, finalitza  a la plaça de 
l’Església. 
 
DISCO MÒBIL AMB PERE ESPINOSA, espectacle de llum i so, amb dues sessions de Dj. 
A les 12 de la nit A l’Envelat 
 

 

Dissabte, 17 de desembre 

 
 
3a FIRA NADALENCA DE L’ESPERANÇA 



A la plaça de l’Església 
A partir de les 10 del matí, oberta tot el dia. 
 
A la Fira hi trobareu parades nadalenques i d’entitats del poble (la tómbola de la Colla de 
Geganters i Grallers de la Batllòria, la parada de la Batcolla). 
 
GIMCANA INFANTIL, per a tots els nens i nenes. Cal que us apunteu al Centre Cívic Les Casetes 
fins al dijous 15 de desembre. 
A les 11 del matí 
A la plaça de l’Església 
Organitza : JSSC 
 
Animació infantil amb MARC i ORIOL 
A les 12 del migdia 
A la plaça de l’Església 
 
ROCÒDROM 
A partir de les 3 de la tarda 
Al passeig de davant de l’Església 
Organitza: el Senglar Ferit 
 
I seguidament, demostració i exhibició de feines del bosc per part de la Colla del Senglar Ferit. 
 
TALLER INFANTIL, fes-te el teu Fanalet per rebre els Reis Mags de l’Orient. 
Espectacle de TITELLES I CAGA TIÓ , el Tió us regalarà caramels. 
A partir de  les 4 de la tarda 
Organitza: JSSC 
 
XOCOLATADA   
Per als més llaminers i per als nens i nenes que els faltin forces després de cagar el Tió! 
A les 5 de la tarda 
Organitza: AMPA de l’Escola Montnegre 
 
 
PARTIT DE LLIGA DE FUTBOL del campionat de 3a Catalana entre els equips: 
CE LA BATLLÒRIA –UNIFICACIÓ CF SANTA PERPÈTUA      
La recaptació de la rifa anirà per a la Marató de TV3. 
A 2/4 de 5 de la tarda 
Al Camp de Futbol 
Organitza: CE la Batllòria 
 
 
ESCUDELLADA POPULAR 
A les 7 del vespre A la plaça de l’Església 
Organitza: Penya Barcelonista la Batllòria Culé 
Preu: 1 euro; socis: gratuït 
Els diners recollits durant l’Escudellada seran donats a la causa solidària de la Marató de TV3. 
 
BALL de NIT amb l’orquestra LA BANDA DEL DRAC  interpretaran música per a totes les edats 
amb una primera part dedicada  als balls de saló.  
A les 11 de la nit A l’Envelat 
 

Diumenge, 19 de desembre 

 
5è ENDUCROS, Festa Major de la Batllòria 2011 
De les 9 del matí fins a les 2 de la tarda 
Al terreny de l’antiga fàbrica Roca Umbert 
Carrera federada, inscripcions anticipades o bé, el mateix dia de les 8 a les 8.45 hores 
És obligatori tenir assegurada la moto. 
L’organització no es fa responsable dels danys que puguin rebre els participants. 



Organitza: Moto Club  la Batllòria 
 
PARC INFANTIL  
Pista americana per a nens de 8 a 15 anys.  
Boti-boti  per a nens de 6 a 12 anys.  
Boti -boti per als més petits, de 3 a 6 anys.  
De les 10 del matí fins a les 2 de la tarda 
Al carrer de les Escoles, davant la parada del bus 
 
CELEBRACIÓ DE L’EUCARISTIA en honor de la nostra patrona, la Mare de Déu de l’Esperança. 
Missa concelebrada per l’arxiprestat del Montseny. 
A les 12 del migdia A l’església de la Mare de Déu de l’Esperança 
 
A continuació... 
VERMUT POPULAR A la plaça de l’Església 
 
Amb audició de SARDANES, a càrrec de la Flama de Farners 
A la1 del migdia A la plaça de l’Església 
 
CONCERT  DE FESTA MAJOR amb l’orquestra LA ROSALEDA  
A les 6 de la tarda A l’Envelat 
 
Seguidament 
 
GRAN BALL DE FI  DE FESTA amb l’orquestra LA ROSALEDA  
A l’Envelat 

 
Alumnes de l’Avet Roig i el Cor de Maria a Punt 7 r àdio  
 
Dijous dia 15 a les 21.30 h s’emetrà el primer programa Ràdio efecte elaborat pels 
alumnes de segon d’ESO del col·legi Avet Roig. En aquest espai de 30 minuts de durada 
parlaran d’esports, del facebook i entrevistaran el celoní Ferran Llavina.  
Per altra banda, dimarts dia 20 a les 21 h s’emetrà el magazine Celobert dels alumnes de 
l’escola Cor de Maria. Cançons de Nadal, activitats que s’han fet al centre, endevinalles, 
un magazine on hi ha participat nens i nenes de diferents cursos. 
 
Els podreu escoltar al servei a la carta a  través de www.santceloni.cat/radio 
 
 
 
 
Paisatges urbans de VM Ripoll Arias, nova exposició  a la Rectoria Vella  
S’inaugura aquest dissabte a les 7 de la tarda 
 
Del 17 de desembre al 22 de gener, la Rectoria Vella acollirà l’exposició de VM Ripoll 
Arias, Paisatges urbans. Es tracta d’un recull d’imatges realistes realitzades a partir de la 
tècnica mixte que intenten reflectir diferents llocs i moments de ciutats com Barcelona, 
Praga, Roma, Varsòvia, Nova York, Venècia, Londres... escenaris de la vida quotidiana 
plens de llums, moviments i colors.  
 
VM Ripoll Arias resideix des de fa deu anys a Sant Celoni. És llicenciat per l’Escola 
Superior de Belles Arts de Sant Jordi (Universitat de Barcelona). Ha rebut diversos 
premis de disseny gràfic editorial al Estats Units, Alemanya i Espanya. A partir del 2002 
va començar a exposar a diferents galeries d’art d’Espanya i d’Estats Units.  
 



Paisatges urbans es pot visitar a la Rectoria Vella dijous, divendres i dissabtes de 5 a 8 
del vespre; diumenges i festius de 2/4 de 12 a 2/4 de 2 del migdia i de 5 a 8 del vespre. 
Nadal i Cap d’Any, tancat.  
 
 
Sant Celoni s’aboca amb la Marató de TV3  
 
Un gran nombre d’entitats del municipi liderades pel grup 08470 i amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Sant Celoni ompliran el poble aquest cap de setmana d’activitats 
solidàries en benefici de la Marató de TV3. Activitats per a tots els públics i repartides 
entre la plaça de la Vila, l’Ateneu, el Camp Municipal d’Esports, el Pavelló Municipal 
d’Esports... No us ho perdeu: www.santceloni.cat/agenda 
 
 
Comença la venda d’entrades anticipades dels Pastor ets renovats que prepara 
Rebrot Teatre pel 26 de desembre i 1 de gener  
  
Rebrot Teatre està ultimant la preparació del Pastorets que enguany presentaran molts 
canvis per aconseguir un espectacle més sorprenent, atractiu i a l'hora continuar 
apropant les tradicions al públic de la vila. Rebrot Teatre planteja una nova posada en 
escena, canvis en el repartiment  i una durada més curta de l'espectacle amb 
nous efectes especials, projeccions, un nou disseny d'il·luminació i una nova banda 
sonora.  
  
Les representacions dels Pastorets es faran els propers dies 26 de desembre i 1 de 
gener al Teatre Municipal Ateneu de Sant Celoni.  
 
La venda anticipada d'entrades serà a les taquilles del teatre, dilluns, 19 i dimarts 20 de 
desembre  de 7 a 8 del vespre o una hora abans de la representació i per telèfon al 608 
63 88 82 d’11 a 13 i de 17 a 19 h, el dimecres 21, dijous 22 i divendres 23 de desembre.  
 


