
 

 

 

 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Dijous, 13 de juny de 2013 
 
 

 
• El Centre Municipal d’Expressió incrementa el nombr e d’alumnes 

matriculats i l’oferta formativa per al curs vinent . Disminució constant de 
l’aportació econòmica de la Generalitat  
  

• Ampliació de la zona de vianants al carrer Sant Per e durant tot l’estiu 
 

• Sant Celoni acollirà l’aplec cultural Rebrot 2013 o rganitzat pel col·lectiu 
Arran del 4 al 7 de juliol. El programa inclou xerr ades, tallers, cercaviles, 
actes polítics i concerts que es realitzaran a dife rents espais i 
equipaments  del poble 
 

• Aquest dissabte 15 de juny de 6 a 9 del vespre, nov a jornada de Mostra 
d'entitats a la plaça de la Vila  
 

• Sax Sala organitza un curs de  Comerç electrònic  totalment subvencionat 
per a pimes, autònoms i comerços del Baix Montseny 

 
• Tot i la pluja, una vintena de persones participen al 1r Dia de les 

papallones 
 

• Més de 200 alumnes han après seguretat viària de la  mà de la Policia local 
 

• El taller de patchwork acaba el curs amb una exposi ció molt visitada a la 
Unió Batllorienca 
 

• Del 14 de juny al 14 de juliol, exposició d’aquarel ·les de Julio Trigo 
Campoy a l’Oficina de Turisme. La capella de Santa Tecla guanya 
visibilitat des del carrer Major amb una nova il·lu minació    

 
 
 
El Centre Municipal d’Expressió incrementa el nombr e d’alumnes matriculats i  
l’oferta formativa pel curs vinent   
Disminució constant de l’aportació econòmica de la Generalitat  
 
 
A finals de maig va finalitzar el període de matriculació de l’Escola Municipal de Música 
i de l’Escola Municipal de Teatre, per al curs 2013-2013 i hi ha un increment en relació 
al nombre d’alumnes matriculats: l’Escola de Música passa de 270 a 277 alumnes i  es 
mantenen els 57 alumnes de l’Escola de Teatre. Tot i això, a data 4 de juny, hi ha 13 
alumnes en llista d’espera pendents de matriculació i d’assignació de grups (es 
formalitzaran noves matrícules el proper 21 de juny). 
 



 
 
 
 
Alumnat Escola de Música  
 
Curs 04/05      182 
Curs 05/06      228 
Curs 06/07      248 
Curs 07/08      244 
Curs 08/09      272 
Curs 09/10      266 
Curs 10/11      270 
Curs 11/12      274 
Curs 12/13      270 
Curs 13/14      277    juny 13 
 
 
 
Alumnat Escola de Teatre 

Curs 08/09      31 
Curs 09/10      25 
Curs 10/11      42 
Curs 11/12      47 
Curs 12/13      57    
Curs 13/14      57   juny 13 
 
 
 
 
 
S’amplia l’oferta formativa per al curs 2013-2014 
De cara al curs vinent s’amplia l’oferta per als infants més petits i les seves famílies (a 
les classes hi assistirà l’infant i acompanyat d’un adult).  Per donar a conèixer aquesta 
oferta durant aquestes setmanes s’estan fent tallers demostratius a totes les escoles 
bressol del municipi, a la Biblioteca i a la Unió Batllorienca. 
 
A més, davant la bona acceptació que han tingut els taller d’oferta complementària de 
piano modern i de teatre per a adults, s’ha decidit incorporar aquests cursos com a 
oferta estable per al curs vinent. 

 
Disminució constant de l’aportació de la Generalita t  
El curs 2004 – 2005, quan es va iniciar el funcionament del Centre Municipal 
d’Expressió,  l’Ajuntament de Sant Celoni i el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya van establir un conveni relatiu al finançament de l’Escola 
Municipal de Música amb la voluntat de repartir els costos a terços: ajuntament – 
departament d’Ensenyament – usuaris. 
 
Malauradament, l’acord inicial de l’aportació del departament d’Ensenyament es 
calculava en base a 600 euros per cada alumne matriculat. A partir del curs 2009 – 
2010, el mòdul va ser passar a 460 euros per cada alumnes matriculat i per al curs 
2011-2012, es va reduir a 230 euros, sense cobrir, però,  la totalitat dels alumnes 
matriculats.  
 
Progressivament s’ha anat reduint l’aportació del departament d’Ensenyament, 
passant de 138.000 euros el curs 2008 – 2009 a 37.260 euros el curs 2011 – 2012 i 



amb la incertesa absoluta de la previsió de finançament del curs 2012-2013 que està a 
punt de finalitzar. 
 
 
 
Ampliació de la zona de vianants al carrer Sant Per e durant la temporada estiu  
 
Sant Celoni ampliarà aquest estiu la zona de vianants del centre amb la 
incorporació del darrer tram del carrer Sant Pere, del carrer Sant Josep fins la 
carretera Vella. Així doncs, del 15 de juny fins al 15 de setembre, aquest tram de 
carrer Sant Pere estarà tallat permanentment, després que l’any passat es tirés 
endavant aquesta mesura però només els caps de setmana.   
 
D’aquesta manera es vol aconseguir millorar la comoditat i seguretat dels 
vianants al mateix temps que es potencia el comerç.  
 
 Durant aquests dies no es podrà estacionar - tampoc per a càrrega i descàrrega- fora 
dels aparcaments o establiments especialment autoritzats. 
 
 
 
Sant Celoni acollirà l’aplec cultural Rebrot 2013 o rganitzat pel col·lectiu Arran del 
4 al 7 de juliol  
El programa inclou xerrades, tallers, cercaviles, a ctes polítics i concerts que es 
realitzaran a diferents espais i equipaments  del p oble 
 
Del 4 al 7 de juliol  Sant Celoni acollirà El Rebrot 2013, un aplec cultural organitzat pel 
col·lectiu juvenil Arran i amb el suport d’algunes entitats del municipi. El programa  
inclou xerrades, concerts, tallers, exposicions, cercaviles, actes polítics, taules rodones 
que es realitzaran a diferents espais i equipaments  del poble (plaça de la Vila, parc de 
la Rectoria Vella, l’Ateneu, la Clau...) amb la voluntat de ser un punt de trobada del 
jovent independentista dels Països Catalans per intercanviar idees i experiències. 
  
Així mateix es realitzaran concerts de música el divendres 5 i dissabte 6 de juliol al 
Camp d’esports de can Sans.  
 

- Divendres 5 de juliol: Ebri Knight, El Veïnat, Orxata i Arrap. Abans tocaran els 
quatre grups finalistes de l’Esclat, el concurs de grups joves dels Països 
Catalans. 

- Dissabte 6 de juliol: Obrint Pas, At Versaris, KOP, La Carrau i Eixut. 

També s’habilitarà una zona d’acampada al solar municipal que hi ha a tocar de 
l’institut del divendres 5 al diumenge 7 de juliol.   
 
Hi haurà dos tipus d’abonament, un d’acampada més entrada als dos dies de concerts, 
en el que també hi entra esmorzar, dret a dutxa i una samarreta de regal, al preu de 25 
euros. I un segon abonament de només entrada als concerts que valdrà 20 euros. 
També es posaran a disposició de la gent de Sant Celoni 100 entrades de només 
entrada als concerts dels dos dies, al preu especial de 10 euros que es podran adquirir 
a La Clau (c. Alguersuari, 16) de Sant Celoni. 
 
L’organització Arran amb l’acompanyament de l’Ajuntament ha treballat aquestes 
darreres setmanes en la tramitació de la documentació necessària per donar 
compliment a la normativa vigent (pla d’autoprotecció de la zona de concerts i 
acampada, memòria de concerts tramesa a la Generalitat, pla de mobilitat i 
senyalització...). Així mateix, el passat 6 de juny es va constituir una comissió de 
seguiment d’aspectes de prevenció i seguretat en la qual forma part representants 
municipals, l’organització, Creu Roja, Mossos d’esquadra, seguretat privada, entre 
d’altres.  



 
Més informació a www.rebrot.cat 
 
 
Aquest dissabte 15 de juny de 6 a 9 del vespre, nov a jornada de Mostra d'entitats 
a la plaça de la Vila  
 
Dins la proposta municipal de dinamitzar Sant Celoni a nivell cultural, social i 
també a nivell econòmic  programant activitats tots els caps de setmana dels mesos 
de maig i juny, aquest dissabte és el torn d'una nova jornada de Mostra d'Entitats. 

En aquesta ocasió les entitats que presentaran els seus serveis són: Colla dels 
MontNegres, Club Hoquei Línia Sant Celoni, ADF Forestec, Associació de ball Tots a 
la pista "TALP", Associació de Bornichos a Catalunya, Confiança Solidària Baix 
Montseny i L'eixam associació cultural.  

Entre les activitats que faran durant tota la tarda hi ha: Explora el formiguer, sorteig de 
dos parells de patins (de nen i adult), sortint del cau, cuina i degustació d'un plat típic 
de Bornos, recapte d'aliments... 

 
Sax Sala organitza un curs de  Comerç electrònic  totalment subvencionat per a 
pimes, autònoms i comerços del Baix Montseny  

Pimec Girona, en col·laboració amb el centre de formació System i l’Ajuntament de 
Sant Celoni, organitzen un curs de Comerç electrònic, adreçat a pimes, autònoms i 
comerços que estan iniciant un procés de venda online o que fan comerç electrònic i 
volen treure-li més rendiment. 
 
El curs tindrà una durada de 40h i s’impartirà a Sax Sala del 18 de juny al 26 de juliol, 
en horari de 20.45 a 22.30 h, de dilluns a divendres. 
 
Les persones interessades poden realitzar la inscripció a 
http://www.santceloni.cat/formulari.php?id=10512 
 

 
 
Tot i la pluja, una vintena de persones participen al 1r Dia de les papallones  
 
Una vintena de persones van participar dissabte 8 de juny al 1r Dia de les papallones a 
Sant Celoni, una jornada de recerca científica oberta a tothom.   
Tot i que la climatologia no va acompanyar, l’engrescament dels participants va poder 
més i a 2/4 d’11 va començar la passejada amb temps per fer recerca d’erugues de la 
papallona Vanessa atalanta en un grup d’ortigues del costat del Pertegàs. Mitja hora 
més tard va caure un bon xàfec i davant l’interès dels participants es va decidir 
continuar  aixoplugats a l'edifici de la Rectoria Vella. Al voltant d'una taula i amb l'ajuda 
d'un parell de llibres i algunes mostres (ous, crisàlides, parasitoids...) la sessió es va 
allargar fins a 2/4 d’1.  
 
Tot i que no va ser el "dia" que s’esperava, els participants van sortir contents i amb 
ganes de quedar un altre dia per descobrir més coses d'aquests fascinants insectes. 
Però això sí: amb més bon temps! 

El Museu de Ciències Naturals de Granollers coordina des del 1994 un treball de 
seguiment de bioindicadors basat en les papallones diürnes. Es tracta d'un projecte 
que està donant molts bons resultats tant en el camp del coneixement científic i del 
seguiment del canvi global i climàtic, com en la divulgació del món de les papallones. 
Un col·laborador celoní del projecte, Jordi Jubany, va ser l’encarregat de fer la 
passejada a Sant Celoni. 



Aquest cap de semana se segueixen fent activitas a d’altres municipis: Programa 
general del Dia de les Papallones a Catalunya. 

 
 
Més de 200 alumnes han après seguretat viària de la  mà de la Policia local  

Del 27 de maig al 7 de juny de juny, més de 200 alumnes de 5è de primària de les 
escoles del municipi han participat a les jornades d'educació viària que es fan en 
bicicleta pels carrers de la vila o en un circuit tancat. Agents de la Policia local han 
acompanyar els alumnes durant el recorregut i els han explicar les normes de 
circulació bàsiques per poder circular amb seguretat. 

L'activitat s’ha desenvolupat al matí i en l'horari escolar, des de l'entrada a les 9 fins les 
13 h. Agents de la Policia local han anat a la mateixa aula de l'escola, on han explicat 
els conceptes bàsics per circular amb seguretat per la via pública i una vegada al 
carrer, han ensenyat als alumnes a circular segurs respectant les normes de circulació, 
tant els senyals de trànsit (verticals, lluminosos, horitzontals...) com els senyals del 
propi agent de circulació. 

A l’escola mancomunada La Tordera, l’activitat s’ha fet per primera vegada de forma 
conjunta amb la Policia Local de Santa Maria de Palautordera. El dia de la pràctica, a 
més de circular pels carrers respectant els senyals, es va anar per la drecera fins al 
polígon industrial Can Balmes de Palautordera, on tenen un circuit tancat. 
 
D’altra banda, a petició de l’escola Montnegre de la Batllòria s’ha muntat un circuit 
tancat al carrer per a 73 alumnes de P3, P4 i P5.   
 
 
 
El taller de patchwork acaba el curs amb una exposi ció molt visitada a la Unió 
Batllorienca  
 
Un any més el col·lectiu d’usuàries del Centre cívic Les Casetes ha presentat els seus 
treballs realitzats al llarg del curs al taller de patchwork.  Del 7 al 9 de juny, la sala 
d’actes de la Unió Batllorienca es va omplir de colors i teles, de cobrellits i coixins, 
d’estalvis, davantals, samarretes i tovalloles, entre altres manualitats.  A la feina ben 
feta se li ha d’afegir l’èxit d’assistència de visitants a l’exposició. 
 
 
 
Del 14 de juny al 14 de juliol, exposició d’aquarel ·les de Julio Trigo Campoy a 
l’Oficina de Turisme  
La capella de Santa Tecla guanya visibilitat des de l carrer Major amb una nova 
il·luminació    
 
Dins la voluntat de potenciar l'Oficina de Turisme de Sant Celoni apostant per 
exposicions de petit format, a partir d’aquest divendres 14 de juny i fins el  14 de juliol 
es podrà veure una mostra d’aquarel·les de Julio Trigo Campoy,  Paisatges Catalans. 
La llum .  En aquesta mostra, Campoy, veí de Sant Celoni, presenta una selecció 
d’obres de pintura artística en aquarel·la de diversos paisatges de natura d’arreu de 
Catalunya, amb la llum com a principal protagonista. L’horari de visita és divendres de 
5 a 8 del vespre, dissabtes de 10 a 2 i de 5 a 8 i diumenges de 10 a 2 del migdia.  
 

D’altra banda, l'Hospital de pobres i malalts de Sant Antoni, seu actual de l’Oficina de 
Turisme, té des de fa uns dies un nou atractiu. L’Ajuntament ha il·luminat la capella de 
Santa Tecla perquè durant les darreres hores de la tarda els vianants puguin gaudir de 
la visió del seu interior des del carrer Major.  



 
 
 
  
 


