
 

 

 

 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Dijous 21 de març de 2013 
 
 

• L’Equip de govern proposa mantenir els preus de l’E scola bressol, les 
escoles de Música i Teatre i l’Escola d’Adults amb l’actualització de l’IPC 
 

• L’Ajuntament promou la Memòria històrica amb una ca mpanya de 
recollida d’informació sobre Sant Celoni entre la R epública i la postguerra 
(1931-1949) 

• El cicle de Cinema Infantil en Català bat rècord d’ espectadors a Sant 
Celoni  

• Obertes les inscripcions a la sortida cultural a l’ Hospital de Sant Pau 
prevista pel 13 d’abril  

• Sant Celoni es comença a moure per preparar els cas als d’estiu 2013 

• L’escola Municipal de Música participa en la celebr ació del 20è aniversari 
de l’ACEM 

 

 

  

L'Equip de govern proposa mantenir els preus de l'E scola bressol, les escoles 
de Música i Teatre i l'Escola d'Adults amb l’actual ització de l'IPC  
 
L'Equip de govern de l'Ajuntament de Sant Celoni proposa mantenir els preus públics 
per al curs vinent de l'Escola Bressol Municipal, les escoles de Música i Teatre i 
l'Escola d'Adults. La majoria de taxes només s'incrementarien amb l'actualització de 
l'IPC, alguns preus es congelarien i d'altres fins i tot, es rebaixarien. La regidora de 
Cultura i Educació, Júlia de la Encarnación, assegura que "tot i la retallada de les 
aportacions de la Generalitat o del Govern central,  optem per no augmentar 
taxes amb la voluntat de no donar l'esquena a una b ona educació. A més 
apostem per reforçar alguns serveis i ampliar l'ofe rta formativa".  
 
La proposta de taxes s'ha plantejat a partir de l'anàlisi de necessitats i demandes de la 
població i fent un esforç de racionalització de la despesa del servei. En aquest sentit, a 
l'Escola Bressol Municipal El Blauet, per exemple, es congelarà el preu del servei de 
tot el dia i s'oferirà un nou servei de tarda, en horari de 15 a 18 h. 
 
A l'Escola d'Adults, gràcies a una subvenció de la Diputació de Barcelona fruit de la 
bona valoració del treball que fa el centre, es podrà reduir el preu dels cursos de 
preparació de la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà i de les matèries 
comunes de la prova d'accés a cicles formatius de grau superior. A més, els cursos 
d'anglès avançat, alemany i la nova oferta formativa que s'incorporarà de francès, no 
incrementaran el preu respecte el curs actual. També s'ampliarà l'oferta de TIC.  
 



Així mateix, per a tots aquests serveis educatius i en base a un llindar econòmic, es 
mantenen els descomptes d'un 15% per a famílies nombroses, famílies monoparentals 
de categoria especial i per al segon familiar matriculat del primer grau de 
consanguinitat.  
 
La proposta de preus públics i taxes de l'Escola Bressol Municipal, les escoles de 
Música i Teatre i l'Escola d'Adults es portaran a votació al Ple municipal d’avui dijous.  
 

 

 
 
L’Ajuntament promou la Memòria històrica amb una ca mpanya de recollida 
d’informació sobre Sant Celoni entre la República i  la postguerra (1931-1949)  
 
L’Ajuntament de Sant Celoni està recollint informació sobre l'època de la República, la 
Guerra Civil i la primera postguerra a Sant Celoni amb l'objectiu de fer un estudi sobre 
aquest període al poble. La informació recollida es donarà a conèixer en el marc 
d’unes jornades sobre la Memòria històrica que tindran lloc durant les Festes de Sant 
Martí al mes de novembre.  
 
L’objectiu de la campanya de recollida d’informació és fer una llista de la gent que va 
morir a la Guerra Civil, tant al front com per la repressió de la reraguarda (anys 1936-
1937), la repressió franquista (a partir de 1939) o a causa dels bombardeigs i les 
bombes. També s’està intentant esbrinar la gent que va marxar a l'exili (França, 
Mèxic...), els que van estar empresonats (a l'època republicana o en temps del 
franquisme), els que van estar en camps de concentració i de refugiats (a l'Estat, a 
França, als camps nazis), la gent que va ser desterrada del poble o que va patir la 
depuració... Es pretén documentar el procés de formació de partits i sindicats a la vila 
durant la República i en els anys previs, les persones que van formar part dels 
Ajuntaments i comitès de l'època, les activitats del Casal Català Republicà, de l'Ateneu 
Republicà o del Centre Popular en aquests anys... 
 
Tothom qui tingui records que explicaven els pares o els avis, documentació, 
fotografies... pot trucar 93 864 12 13 o enviar un correu electrònic a l'Àrea de Cultura, 
promocio.cultural@santceloni.cat  (Rectoria Vella, matins de 8 a 15 h) i deixar les 
seves dades de contacte.  
 
 
 
El cicle de Cinema Infantil en Català bat un rècord  d’espectadors a Sant Celoni  
 
1.120 espectadors han assistit a les projeccions de cinema en català organitzades dins 
el cicle de Cinema Infantil en Català (CINC) a Sant Celoni. Del 16 de febrer al 16 de 
març s’han projectat 5 pel·lícules d’actualitat, doblades al català, adreçades al públic 
infantil. Les sessions han tingut lloc en dissabte, a les 16.15 hores, a les sales del 
cinema Ocine Sant Celoni. 
 
La Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura impulsa el 
Cinema Infantil en Català, programa de foment del consum de cinema en català, que 
compta amb la col·laboració del Consorci per a la Normalització Lingüística, 
l’Ajuntament de Sant Celoni i Ocine Sant Celoni. 
 
 
 
 
Obertes les inscripcions a la sortida cultural a l’ Hospital de Sant Pau prevista pel 
13 d’abril  
 
Del 20 al 27 de març estan obertes les inscripcions per participar a la Sortida cultural a 
l’Hospital de Sant Pau per visitar la rehabilitació del conjunt modernista, a Barcelona, 



que organitza l’Ajuntament de Sant Celoni. La sortida tindrà lloc el dissabte 13 d’abril al 
matí i té un preu de 15 euros. Les persones interessades a assistir-hi poden apuntar-
se i fer el pagament a l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament, a la Rectoria Vella, els matins 
laborables de 8 a 15 h. També es poden fer reserves per telèfon al 93 864 12 13.  
 
La sortida serà a  2/4 de 10 del matí de la plaça Comte del Montseny i la tornada a la 1 
del migdia. El preu inclou el viatge amb autocar i la visita guiada "Sant Pau en obres".  
 
Properes sortides:  
 
Dissabte 4 maig: Tarragona romana i medieval. Segui nt les petjades de Bernat 
Martorell . Admirarem dues obres del pintor celoní del segle XV: el retaule de sant 
Miquel de la Pobla de Cèrvoles (Catedral de Tarragona) i la taula central del retaule 
dels Sant Joans de Vinaixa (Museu Diocesà de Tarragona). (Tot el dia) 
 
Dissabte 15 juny:  Drassanes i Museu Marítim (Barcelona) . Visita dels edificis 
rehabilitats i de l'exposició. (Tarda) 
 
Dissabte 26 octubre:Museu Memorial de l'Exili (Port bou) i Colliure .  Dins de les 
jornades sobre l'exili organitzades per l'Ajuntament de Sant Celoni. (Tot el dia) 
 
Més informació a: Àrea de Cultura, tel. 93 864 12 13 o a 
promocio.cultural@santceloni.cat. 
 
 
 
Sant Celoni es comença a moure per preparar els cas als d’estiu 2013  
 
Sant Celoni ja es comença a moure per preparar l’oferta de casals d’estiu amb la 
implicació de gran part del teixit associatiu. La setmana passada es va reunir la 
comissió formada per l’Ajuntament i entitats que van acordar les línies de treball per 
organitzar els casals d’estiu:  

 
- Oferta de casals atractiva i variada i amb caire educatiu, dirigida a infants i 

joves de 3 a 16 anys que promogui el seu creixement personal i respongui als 
diferents interessos d’aquests i a les necessitats de les famílies de conciliar la 
vida laboral i familiar.  

- Ajuts per famílies, amb situació econòmica i/o social precària, perquè qualsevol 
infant o jove del municipi pugui gaudir d’activitats d’estiu que contribueixen al 
seu enriquiment i creixement personal. L’Ajuntament de Sant Celoni obrirà la 
convocatòria d’ajuts socials per a les activitats d’estiu del 6 al 21 de maig a 
l’Oficina d’atenció ciutadana. Així mateix, col·laborarà econòmicament amb el 
servei de vetllador o vetlladora per aquells nens amb necessitats educatives 
específiques que així ho requereixin 

La comissió compta amb la  participació de les següents entitats: AMPA Escola Josep 
Pallerola, AMPA Institut Escola La Tordera, AMPA Escola Montnegre, AMPA Escola 
Soler de Vilardell, Club  Bàsquet Sant Celoni, Club Esportiu Sant Celoni, Club Tennis 
Sant Celoni, Col·legi Cor de Maria, Col·legi La Salle, Escola L’Avet Roig, Penya 
Barcelonista Sant Celoni  i Centre Municipal d’Esports  Sot de les Granotes. Aquest 
any s’hi han  incorporat tres entitats noves: Afadis Baix Montseny, Ceràmica Jorca  i 
Club Hoquei Sant Celoni. 

 

 

L’escola Municipal de Música participa en la celebr ació del 20è aniversari de 
l’ACEM  
 
Més de quaranta alumnes d’ entre 4 i 7 anys de l’Escola de Música  van participar en 
la cantata infantil “El nen enamorat de la lluna” que més de 2500 nens i nenes de 



escoles de música de tot Catalunya van interpretar aquest diumenge passat a l’espai 
Fòrum de Barcelona per commemorar el 20è aniversari de l’ACEM (Associació 
Catalana  d’Escoles de Música).   
 


