
 

 

 

 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Dijous, 4 de juliol de 2013 
 

• El 12 % dels alumnes de l’Institut Baix Montseny ac onsegueixen 
l’excel·lent a selectivitat   
 

• Cloenda dels cursos de formació del Sax Sala – Cent re de Formació i 
Ocupació del Baix Montseny amb bons resultats d’ins erció educativa 

 
• L’Ajuntament obre la convocatòria dels nous ajuts p er a material escolar i 

llibres de cicles formatius de grau mitjà, grau sup erior i batxillerat. Del 10 
al 19 de juliol a l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
 

• L’Escola Soler de Vilardell, pionera en aprenentatg e cooperatiu, presenta 
les bones pràctiques educatives a l’Escola Universi tària de Magisteri de 
Donosti 
 

• El projecte Euronet 50/50 on participa l’escola la Tordera ha estat premiat 
per la Comissió Europea 
 

• Cap de setmana de dinamisme comercial: Obrim de nit  aquest divendres, 
Mercat de la Ganga dissabte i Mercat del Trasto diu menge 
 

• La major oferta de plats, un dels èxits de la mostr a de cuina Tastets 
d’Estiu. Tot i la meteorologia, 450 persones van so rtir a sopar a la plaça 
de la Vila  
 

• I amb l’arribada de l’estiu... a Sant Celoni comenc en els Dijous a la 
Fresca! L’Ajuntament programa espectacles de música , circ i cinema 
cada dijous a les 22 h a la plaça de la Biblioteca,  als jardins de la Rectoria 
Vella o a la plaça Rafael Ferrer de Sant Ponç 
 

• Sant Celoni acull des d’avui Rebrot 2013, més que u n festival de música. 
Teresa Forcades del Procés Constituent,  el diputat  de la CUP David 
Fernàndez i la presidenta d’USTEC Rosa Canyadell, e ntre els molts 
ponents convidats  

 
• Torna la Festa del Solstici d’Estiu organitzada per  Bocs i Cabres 
 
• Presentació del Procés Constituent a Sant Celoni am b Arcadi Oliveres 

 

 

 

 



 

 

 

 

El 12 % dels alumnes de l’Institut Baix Montseny ac onsegueixen l’excel·lent a 
selectivitat  

Dels 50 alumnes de l’Institut Baix Montseny que s’han presentat a la selectivitat, el  
12 % ha obtingut una qualificació d’excel·lència i 2 d’ells han rebut una carta de 
distinció de la Generalitat de Catalunya per haver superat la prova amb una mitjana a 
les assignatures comunes superior al 9 sobre 10.  
 
 Mitjana de la part comuna 

de selectivitat 
Mitjana de l’expedient i la 
part comuna i específica 
de selectivitat 

Òscar Mañas 9.30 sobre 10 13.45 sobre 14 
Àlex Alonso 9.30 sobre 10 12.80 sobre 14 
 
 
També obtenen un expedient qualificat d’excel·lència educativa per la Generalitat de 
Catalunya els següents alumnes: 
 
 
 
 

Mitjana de la part comuna 
de selectivitat 

Mitjana de l’expedient i la 
part comuna i específica 
de selectivitat 

Joaquim Motger 8.70 sobre 10 12.93 sobre 14 
Agustín Rugiero 8.85 sobre 10 12.64 sobre 14 
Eloi Gómez 8.60 sobre 10 10.10 sobre 14 
Clara Garcia 8.20 sobre 10 11.314 sobre 14 
 
 
La regidora de Cultura i Educació, Júlia de la Encarnación considera que “la bona 
feina dels professionals de l’Institut Baix Montsen y ha fet possible que 
esdevingui un centre d’excel·lència educativa. Alho ra, els joves ens demostren 
que tenen molta capacitat de treball i un gran tale nt per superar els reptes del 
futur”. 
 
 
 
Cloenda dels cursos de formació del Sax Sala – Cent re de Formació i Ocupació 
del Baix Montseny amb bons resultats d’inserció edu cativa  
 
Un any més finalitzen els cursos de formació del Sax Sala amb molt bons resultats. 
Enguany cal destacar: 
 
·Pel que fa a l’escola d’adults: 
 

-  En l’accés al sistema reglat: 
o Surt la primera promoció amb 26 alumnes que obtenen el títol de 

graduat en educació secundària. 
o 10 joves superen la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà. 
o 38 joves i adults superen la prova d’accés a cicles formatius de grau 

superior. 
o 7  alumnes superen la prova d’accés a la universitat  



 
Molts d’aquests alumnes s’incorporen el curs vinent a la formació professional 
reglada de grau mitjà, grau superior o a la universitat respectivament. 

 
- En els ensenyaments inicials: 

o 81 alumnes milloren les seves competències bàsiques en llengua i 
matemàtiques i alguns promocionen de nivell. 
 

- Respecte als idiomes: 
o 66 alumnes milloren la seva competència en llengua anglesa. 
o 22 alumnes inicien el coneixement de la llengua alemanya. 

 
- Respecte a la formació en noves tecnologies: 

o 55 alumnes assoleixen el primer i/o el segon nivell d’alfabetització 
digital. 
 

·El PQPI – PTT tanca el curs amb bons resultats d’i nserció dels alumnes.  Dels 31 
alumnes matriculats: 

o 14 alumnes superen la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà i 
es matriculen en formació professional de grau mitjà. 

o 4 alumnes  s’insereixen laboralment 
o 12 alumnes continuen la seva formació a l’escola d’adults per millorar 

les seves competències bàsiques, assolir el graduat en ESO o preparar 
la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà. 
 

· Els cursos del Consorci per a la Normalització Ling üística  també finalitzen amb 
10 alumnes que obtenen el Certificat de nivell bàsic de català; 12 alumnes, el Certificat 
de nivell elemental de català; 18 alumnes, el Certificat de nivell intermedi de català, i, 
22 alumnes, el Certificat de nivell de suficiència de català equivalents als nivells A2, 
B1, B2 i C1 del Marc europeu comú de referència respectivament. 
 
· Pel que fa a la formació ocupacional  15 persones s’han format com a treballadors 
forestals, 16 com a socorristes en instal·lacions aquàtiques, 17 com a auxiliars 
d’atenció sociosanitària a persones dependents, 18 com a auxiliars d’instal·lacions de 
jardins i zones verdes i 18 com a  auxiliars en neteja de superfícies i mobiliari. Aquesta 
formació els permetrà obtenir el certificat de professionalitat per a cada una de les 
especialitats que acredita a qui l’obté que és competent professionalment per a 
desenvolupar una activitat laboral. En aquests moments, del total d’alumnes que han 
participat en els cursos de formació ocupacional,   16 s’han inserit al mercat laboral. 
 
 
 
L’Ajuntament obre la convocatòria dels nous ajuts p er a material escolar i llibres 
de cicles formatius de grau mitjà, grau superior i batxillerat  
Del 10 al 19 de juliol a l’Oficina d’Atenció Ciutad ana 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni obre la convocatòria per sol·licitar els ajuts de material i 
llibres dels cicles formatius de grau mitjà, grau superior i batxillerat per al curs  2013 -
2014. Aquests ajuts van dirigits a les famílies amb rendes inferiors a l’Índex de Renda 
de Suficiència de Catalunya. Aquests nous ajuts socials que promou l’Ajuntament de 
Sant Celoni tenen com a objectiu general minorar la quota a càrrec de les famílies.  
 
Segons la regidora de l’Àrea de Cultura i Educació, Júlia de la Encarnación “aquesta 
nova línia d’ajuts també ajuda a garantir  l’accés de l’alumnat de Sant Celoni a 
ensenyaments postobligatoris i així, millorar els n ivells formatius dels joves del 
municipi. No volem que ningú quedi exclòs por motiu s econòmics i per aquest 
motiu ampliem els ajuts”. 
 
Els requisits per sol·licitar aquests ajuts són: 



1. Estar empadronat a Sant Celoni i La Batllòria. En el cas de ser resident 
no empadronat, caldrà justificar aquesta situació. 

2. Estar matriculat en un centre sufragat amb fons públic. 
3. Facilitar la documentació i/o informació necessària per tal de poder 

valorar la situació socioeconòmica familiar. 
 
Les sol·licituds s’hauran de tramitar a  l’Oficina d’Atenció Ciutadana de 9 a 14 h de 
dilluns a divendres. 
 
Per a més informació podeu consultar: www.santceloni.cat 
 
 
 
L’Escola Soler de Vilardell, pionera en aprenentatg e cooperatiu, presenta les 
bones pràctiques educatives a l’Escola Universitàri a de Magisteri de Donosti  
 
L’escola Soler de Vilardell és pionera a Catalunya i a l’Estat espanyol en l’ús d’aquesta 
metodologia educativa i, per aquesta raó, ha estat convidada al II Simposi sobre 
aprenentatge cooperatiu de l’Escola Universitària de Magisteri de Donosti.  
 
El centre fa 2 cursos que ha començat a implementar la metodologia educativa de 
l’aprenentatge cooperatiu de manera global. Aquesta metodologia educativa està 
donant molts bons resultats acadèmics . 
 
L’objectiu del treball cooperatiu és maximitzar l’aprenentatge de tots els infants del 
grup per tal de motivar-los a esforçar-se i  a obtenir resultats que superin la capacitat 
individual de cada un ells. 
 
L’aprenentatge cooperatiu consisteix en estructurar la classe de manera cooperativa 
per aprendre. Quan fem aprenentatge cooperatiu partim de l’organització de la classe 
en petits grups mixtos i heterogenis on els alumnes treballen conjuntament de manera 
coordinada per resoldre activitats d’aprenentatge. El fet de posar als infants a treballar 
junts, sense res més, no produeix necessariament una situació d’aprenentatge 
cooperatiu. El treball cooperatiu és molt més, és una situació d’aprenentatge en la qual 
els objectius dels participants estan estretament vinculats, de tal manera que cadascun 
d’ells “només pot assolir els seus objectius si els altres  aconsegueixen assolir 
els seus”.  
 
Cada alumne assumeix la seva responsabilitat i fa responsables els altres de fer un 
bon treball i assolir els objectius comuns. Es treballa conjuntament amb la finalitat de 
produir resultats conjunts (ajudar, compartir, explicar, animar-se perquè tinguin un 
compromís i un interès comú). Per tant, la cooperació va més enllà de la col·laboració: 
darrera la cooperació hi ha valors fonamentals com ara la solidaritat, la tolerància i el 
respecte per les diferències. 
 
A més a més, el treball cooperatiu afavoreix la inclusió de tot l’alumnat perquè té en 
compte tres principis: presència, participació i progrés  de tots els membres del grup. 
 
La regidora de Cultura i Educació, Júlia de la Encarnación, destaca que “estem molt 
orgullosos dels bons professionals del món educatiu  que tenim a les escoles de 
Sant Celoni. Una bona mostra és l’excel·lent tasca pedagògica que està duent a 
terme l’equip de mestres de l’escola Soler de Vilar dell amb la metodologia de 
l’aprenentatge cooperatiu que els ha permès assolir  uns molt bons resultats 
acadèmics”. 
 
 
 
 
 



 
 
El projecte Euronet 50/50 on participa l’escola la Tordera ha estat premiat per la 
Comissió Europea  
 
El projecte EURONET 50/50 liderat per la Diputació de Barcelona i en el que ha 
participat l’Escola la Tordera amb el suport de l’Ajuntament de Sant Celoni, ha obtingut 
el Premi Europeu de l’Energia Sostenible 2013 en la categoria d’aprenentatge. 
 
El projecte Euronet 50/50 ha estat treballant durant tres anys (2009-2012) amb 
l’objectiu d’estalviar energia, reduir emissions de CO2 i abordar la lluita contra el canvi 
climàtic en les escoles d’arreu d’Europa aplicant el 50/50. El concepte 50/50 introdueix 
un incentiu econòmic a les bones pràctiques d’estalvi energètic i s’aplica en aquells 
equipaments on els usuaris dels mateixos no són qui en paga les factures. Un bon 
exemple en són les escoles on la comunitat educativa és usuària de l’equipament i els 
ajuntaments paguen els subministraments energètics. Amb el 50/50 tothom hi 
guanya : les escoles tenen un incentiu per estalviar energia aconseguint més diners 
per les seves activitats, els gestors dels equipaments (normalment els ajuntaments) 
disminueixen els costos energètics i tots hi guanyem amb menys emissions de CO2 
emeses a l’atmosfera. 
 
En el projecte s’han involucrat 58 escoles de 9 països europeus que han implantat la 
metodologia 50/50 aconseguint els següents resultats (dades 2011) tangibles: 6.900 
alumnes, mestres, conserges i 43 ajuntaments treballant conjuntament per lluitar 
contra el canvi climàtic, assolint uns estalvis energètics mitjos del 10% i 
aproximadament uns 2.100 € estalviats per escola.  
 
La cerimònia de lliurament dels premis es va celebrar a Brussel·les el passat 24 de 
juny en el marc de la Setmana Europea de l’Energia Sostenible.  
 
 
 
Cap de setmana de dinamisme comercial: Obrim de nit  aquest divendres, Mercat 
de la Ganga dissabte i Mercat del Trasto diumenge  

Obrim de nit aquest divendres al carrer Major de Da lt i zona centre  
L'Associació de Veïns del carrer Major de Dalt i establiments del centre de la vila 
organitzen aquest divendres, Obrim de Nit les botigues del carrer: a partir de les 8 del 
vespre i fins les 12 de la nit, botigues obertes amb preus especials, i activitats de nit 
pensades per a tota la família al carrer Major de Dalt de Sant Celoni. Per anar-hi a 
comprar, a sopar, a gaudir... a passar-ho bé! 

Mercat de la Ganga aquest dissabte al carrer d'Anse lm Clavé  
Els botiguers del carrer Anselm Clavé trauran la seva botiga al carrer aquest dissabte 
de 10 a 20.30 h oferint preus de liquidació. L'anomenat Mercat de la Ganga l'organitza 
l'Associació de Veïns i Comerciants Anselm Clavé Centre. 

Mercat del Trasto diumenge a la plaça Mercè Rodored a 
Diumenge 7 de juliol de les 9 del matí a les 2 del migdia, la plaça Mercè Rodoreda 
acull el Mercat del Trasto, venda d'articles usats a preus econòmics. Aquest mercat 
per la sostenibilitat i reciclatge l’organitza l’entitat Tots a la Pista, TALP. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
La major oferta de plats, un dels èxits de la mostr a de cuina Tastets d’Estiu  
Tot i la meteorologia, 450 persones van sortir a so par a la plaça de la Vila  
 
Un any més, la mostra gastronòmica d'estiu del Baix Montseny celebrada el passat 
divendres 28 de juny va omplir la plaça de la vila de públic disposat a degustar algun 
dels 12 plats i les 4 postres que els restaurants i pastisseries participants oferien. 
Malgrat que les previsions meteorològiques no acompanyaven, finalment 450 
persones van assistir a aquest esdeveniment que ja forma part del calendari festiu de 
Sant Celoni. 

Enguany, els assistents podien participar en un sorteig, emplenant una petita enquesta 
de valoració de la mostra. Maria Rosa Martí Vila ha estat la guanyadora d’un àpat al 
restaurant Can Pere Punyetes i Glòria Costa Boné s’endurà unes postres de la 
pastisseria Lleonart. 

La propera cita gastronòmica serà la Tardor gastronòmica, que durant tot el mes 
d’octubre omplirà el calendari d’actes vinculats a la cuina, el vi i als productes de la 
terra. 
 
 
I amb l’arribada de l’estiu... a Sant Celoni comenc en els Dijous a la Fresca!  
L’Ajuntament programa espectacles de música, circ i  cinema cada dijous a les 
22 h a la plaça de la Biblioteca, als jardins de la  Rectoria Vella o a la plaça Rafael 
Ferrer de Sant Ponç  
 
Com cada any, l’Ajuntament de Sant Celoni presenta la programació estable de carrer, 
els Dijous a la Fresca. Música, circ, cinema i bones estones a l’aire lliure per gaudir de 
les nits d’estiu.  
 
Aquest any els dijous de juliol i agost, com sempre, a les 10 de la nit, a la plaça de la 
Biblioteca, als jardins de la Rectoria Vella o a la plaça Rafael Ferrer de Sant Ponç, 
podrem gaudir d’un bon grapat de bons espectacles.  
 
Començarem dijous, 4 de juliol, amb música de cinema de la mà de la Jazzband, els 
cors i el grup de percussió del Centre Municipal d’Expressió i Rebrot Teatre que anirà 
en cercavila fins al Celler de Sant Celoni.  
 
Dijous, 11 de juliol, ens visitarà el Gran Dimitri, amb el seu perticular homenatge a la 
idiotesa infinita, clown a la plaça de la Biblioteca. El tercer dijous de juliol, vinguts de 
Jerez de la Frontera, ens arriba Acitunita i la seva banda de músics, que venen a 
presentar-nos el seu darrer treball “Virgen no!! Refiná”, 11 receptes per al desamor en 
forma de cançons.  
 
A la plaça de Sant Ponç ens hi acostarem per gaudir de les dues sessions de cinema a 
la fresca, la de dijous 25 de juliol, amb un clàssic com “West Side Story”, i la de dijous 
22 d’agost, amb una de les produccions d’animació més boniques de l’any passat 
“Brave (Indomable)”.  
 
Hi haurà més música el primer dijous d’agost, aquesta vegada amb el 
multiinstrumentista de casa, Mau Boada, que ens presentarà “Esperit!”, música que 
neix lliure i flueix lliure, esdevenint concerts imprevisibles, que transiten per camins 
inesperats tot portant el públic al límit de la hipnosi. Circ Pànic ens porta “L’home que 
perdia els botons”, un espectacle de carrer amb tècnica de circ que innova en la 
utilització del màstil, serà dijous 8 d’agost.  
 
I tancarem la programació amb un repertori de temes clàssics de gospel, espirituals 
tradicionals de la música negra i temes contemporanis d’artistes com Bob Marley de la 
mà de la Coral de Gospel i Música Moderna de Sant Celoni. 



 
Tota la programació a:  www.santceloni.cat/estiu  
 
 
 
 
Sant Celoni acull des d’avui Rebrot 2013, més que u n festival de música  
 
Teresa Forcades del Procés Constituent,  el diputat  de la CUP David Fernàndez i 
la presidenta d’USTEC Rosa Canyadell, entre els mol ts ponents convidats  
 
Els propers dies 4, 5, 6 i 7 de juliol, Sant Celoni acull Rebrot 2013, un aplec organitzat 
per Arran, organització juvenil d’esquerres i independentista, amb un programa ben 
farcit cada dia, on a més d’una oferta de concerts de nit amb algunes de les principals 
bandes de l’escena musical dels Països Catalans (Obrint Pas, KOP, At Versaris, La 
Carrau, Ebri Knight o Orxata)  també amb una gran ventall d’activitats (xerrada-
col·loqui amb Teresa Forcades del Procés Constituent, el diputat del CUP David 
Fernàndez, la presidenta de USTEC Rosa Canyadell...)  que volen fer de 
l’esdeveniment un punt de trobada del jovent independentista dels Països Catalans on 
l’intercanvi d’idees i experiències  també hi tenen un paper protagonista. 
 
La programació comença dijous ala nit al Parc de la Rectoria Vella amb sopar, acte de 
presentació i concerts de grups locals amb Nini, Zenit i Raska. Podeu consultar tota la 
programació a www.rebrot.cat 
 
Tot i que les  xerrades, tallers, exposicions, cercaviles, actes polítics i taules rodones 
es realitzaran a diferents espais i equipaments del poble, els principals concerts de 
música s’han programat divendres 5 i dissabte 6 de juliol al Camp d’Esports de can 
Sans. En aquest sentit s’ha habilitat una zona d’aparcament a un parell de camps 
situats entre la línia del TGV i la zona Residencial Esports i l’organització ha 
acondicionat una zona d’acampada a un solar municipal que hi ha a tocar de l’Institut.  
 
S’adjunta plànol  
 
 
Torna la Festa del Solstici d’Estiu organitzada per  Bocs i Cabres  
 
L’Associació de Bocs i Cabres de Sant Celoni torna a organitzar un any més la Festa 
del Solstici d’Estiu. Les activitats es reparteixen entre divendres i dissabte.  
 
Divendres, 5 de juliol 

• A les 6 de la tarda 
Plantada de Gegants  
Al c. Major (davant del Celler) 

• A les 7 de la tarda 
Cercavila familiar , amb Xarop de Canya 
A la pl. Comte del Montseny i c. Major 

• A les 11 de la nit 
Cercavila de Gegants  i xaranga  
Al c. Major (davant del Celler), fins el pàrquing del Pavelló 

Dissabte, 6 de juliol  

• A les 5 de la tarda 
Gimcana , amb proves físiques per a grans i petits de ment 
Al parc de la Rectoria Vella 

• A 2/4 de 8 del vespre 
Espectacle de danses del ventre , amb Maisharbàà 
A la plaça de la Biblioteca 



• A 2/4 de 10 del vespre 
Sopar popular  per a tothom 
A la plaça de la Biblioteca 
Organitza: Colla de Geganters de Sant Celoni 

• Tot seguit 
Balls del Solstici , amb el boc, la cabra, els capgrossos, etc. 
A la plaça de la Biblioteca 

 
 
Presentació del Procés Constituent a Sant Celoni am b Arcadi Oliveres  
 
Diumenge 7 de juliol a les 6 de la tarda als Jardins de la Rectoria Vella tindrà lloc la 
presentació del Procés Constituent a Sant Celoni, amb Arcadi Oliveres i Albano Dant 
(periodista de la revista Cafèambllet). L’acte l’organitza l’Assemblea del Procés 
Constituent del Baix Montseny. www.procesconstituent.cat. 
 


