
 

 

 

 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Dijous, 19 de setembre de 2013 
 

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

escolar. Un curs més, s’incrementa el nombre d’alum nes escolaritzats a 
tots els nivells educatius Les escoles bressol i l’ Escola de Música i Teatre 
també inicien el curs consolidant l’oferta formativ a 
 

• Més de 150 persones omplen de gom a gom l’espai fòr um del Sax Sala a 
l’acte d’inauguració del curs de l’Escola d’Adults.  D’aquesta manera es 
dóna el tret de sortida als actes de celebració del  25è aniversari de 
l’Escola 
 

• Ajuntament i entitats socials estrenyen la col·labo ració. L’Ajuntament 
signa els convenis de col·laboració anual per valor  de 67 mil euros amb 
Creu Roja, Càritas, Associació Neurològica i Catalu nya contra el Càncer  

 
• La Rectoria Vella acull una conferència apassionant  sobre Miquel Martí i 

Pol en el marc de l’exposició sobre el poeta. Aques t dissabte a les 7 del 
vespre continuen els actes paral·lels a la mostra i  es presentarà a Sant 
Martí de Pertegàs l'espectacle Notes per a uns versos 
 

• En record de Martí de Riquer. L'eminent medievalist a va fer un interessant 
i documentat estudi sobre la llegenda del drac de V ilardell 
 
 
 

 
Uns 3.400 alumnes de Sant Celoni i la Batllòria han  començat el nou curs escolar  
 
Un curs més, s’incrementa el número d’alumnes escol aritzats a tots els nivells 
educatius 
 
Després de més de 2 mesos de vacances, les aules s’han tornat a omplir. El curs ha 
començat amb normalitat i amb un increment d’alumnes tant a primària com a 
secundària.  
 
Prop de 300 infants han iniciat la seva escolarització a P3. Degut a l’increment del 
padró de P3 al municipi, s’ha hagut de desdoblar un grup de P3 a l’escola Josep 
Pallerola i la majoria d’escoles del municipi han iniciat el curs amb increments de ratio. 
Cal destacar que el 95 % de les famílies de P3 han pogut escolaritzar el seu fill a 
l’escola escollida en primera opció. 

 
A Educació primària s’ha incrementat el nombre d’alumnes que passen a ser 1.400. 
Aquest increment és degut a l’inici del grup de 5è de primària a l’escola Soler  de 
Vilardell . Aquest centre, pendent d’un nou edifici, ha incorporat un nou mòdul 
prefabricat per ubicar l’espai de menjador a la pista del costat del Camp de futbol i 
poder garantir al solar actual del centre els espais necessaris pel nou grup, 



desdoblaments i espais polivalents. Aquesta adequació ha suposat un cost per part de 
l’Ajuntament de 87 mil euros (actuacions preparatòries del nou mòdul i modificació de 
l'aula de l’edifici del Puigdollers; adequació del carrer Grup Escolar i voreres per 
garantir la seguretat dels alumnes).  
 
En aquest sentit, l’Ajuntament i el Departament d’Ensenyament signaran, properament, 
un protocol de col·laboració que permetrà, abans de finalitzar l’any 2013, iniciar la 
redacció del projecte de construcció del nou edifici de l’escola Soler de Vilardell i de 
l’edifici de formació professional de l’Institut Baix Montseny. A l’esmentat protocol 
l’Ajuntament es compromet a aportar 1,5 milions d’euros per a la construcció dels dos 
edificis. 

 
L’Educació Secundària Obligatòria (ESO) també incre menta el número 
d’alumnes  amb prop de 800 joves a les aules. L’increment és degut a que l’Institut 
Escola La Tordera continua creixent i enguany ofereix dos grups de 3r d’ESO. Per 
atendre l’increment d’alumnes a l’ESO, l’Institut Escola La Tordera incorpora un nou 
mòdul prefabricat. 

 
Pel que fa als ensenyaments reglats post-obligatoris, l’Institut Baix Montseny ha 
escolaritzat més de 320 alumnes als diferents batxillerats i cicles formatius. Cal 
destacar: 

• L’increment del nombre d’alumnes que opten pels batxillerats científics i 
tecnològics. 

• L’increment del nombre d’alumnes de formació professional amb 
l’obertura d’un nou cicle de formació professional de grau superior de 
mecatrònica industrial. Aquest nou cicle formatiu dóna continuïtat al 
cicle formatiu d’electromecànica i conducció de línies. Aquest nou cicle 
formatiu és molt important al nostre municipi ja que inicia la formació 
professional de grau superior a l’Institut Baix Montseny i dóna 
continuïtat una família professional de manteniment electromecànic molt 
valorada per les empreses de la zona i que manté, malgrat la crisi, un 
percentatge important d’inserció laboral. 

 
Les escoles bressol i l’Escola de Música i Teatre t ambé inicien el curs 
consolidant l’oferta formativa 
 
Les escoles bressol del municipi van iniciar el curs a principis de setembre amb més 
de 210 infants a les aules. Malgrat, la situació econòmica de les famílies, 
l’escolarització al primer cicle d’educació infantil al municipi s’incrementa lleugerament 
respecte al curs passat. S’incrementa notablement el nombre d’alumnes escolaritzats 
a les aules d’1 – 2 anys i de 2 – 3 anys i disminueix el nombre de famílies que 
escolaritzen els seus infants a l’aula de nadons. 
 
Pel que fa a l’Escola de Música i a l’Escola de Teatre, tots dos ensenyaments han 
incrementat la seva matrícula. L’Escola de Música ha iniciat el curs amb 277 alumnes 
als diferents programes i l’Escola de Teatre, amb prop de 60 alumnes, consolidant-se 
com una oferta atractiva i de qualitat per a molts infants i joves. 
 
 
 
 
Més de 150 persones omplen de gom a gom l’espai fòr um del Sax Sala a l’acte 
d’inauguració del curs de l’Escola d’Adults  
Tret de sortida als actes de celebració del 25è ani versari de l’Escola 
 
L’Escola d’Adults va fer ahir a la tarda l’acte d’inauguració oficial del curs a l’espai 
fòrum de Sax Sala amb l’assistència de més de 150 persones. Amb aquest acte, s’ha 



donat el tret de sortida al programa d’activitats del 25è aniversari de l’escola que 
s’aniran fent al llarg del curs.  
 
Durant l’acte, l’alcalde Joan Castaño va assegurar que “és un orgull per al nostre 
poble poder celebrar els 25 anys d’una escola que h a permès al llarg d’aquests 
anys que més de 9 mil celonins i celonines millorin  la seva formació al llarg de la 
vida aprenent a llegir i escriure, retornant a la f ormació reglada per millorar a 
nivell laboral i social, aprenent idiomes, informàt ica..” L’Ajuntament va apostar 
fa 25 anys per l’educació d’adults obrint una petit a escola d’adults municipal 
amb 44 alumnes en el cafetí de l’Ateneu. Al llarg d els anys, aquesta escola ha 
anat creixent i, actualment, disposem d’un edifici nou destinat a la formació 
d’adults i més 650 alumnes matriculats el curs 2013  – 2014.  Des de l’Ajuntament, 
entenem que en temps de crisi és quan més hem d’apo star per l’educació al llarg 
de la vida i, per aquesta raó, enguany hem doblat l ’oferta de cursos d’idiomes de 
l’escola i hem augmentat un 45 % el número d’alumne s matriculats al centre per 
millorar la seva formació.  Estem orgullosos perquè  el nostre poble ha tingut 
polítics valents que, durant més de 25 anys, han po sat l’educació com a prioritat 
de la política municipal.” 
 
L’alcalde, també va recordar que “el centre no ha donat resposta només a les 
necessitats del nostre municipi, sinó que rep alumn es de tot el Baix Montseny i, 
també, d’altres municipis de les comarques de La Se lva i el Maresme”. 
 
En la seva intervenció, la directora de l’Escola d’Adults, M. Antònia Vilarrodona, va 
explicar que els objectius de l’escola són: 
 

• Contribuir a la millora de l’èxit educatiu  de tots els alumnes, mitjançant el 
desenvolupament d’una identitat personal rica i equilibrada, l’adquisició  
de les competències, les habilitats, els valors i l es actituds per 
respondre de forma satisfactòria als reptes de la v ida  professional, i 
participar en societat. 

• Promoure la cohesió social  mitjançant una educació basada en l’equitat i 
el dret a la diferència que promogui espais comuns de convivència .  

• Afavorir el treball i l’aprenentatge en xarxa de tota la comuni tat 
educativa: mestres, alumnes i poble. 

 
Abans d’iniciar la xerrada del conferenciant, dos dels alumnes que van iniciar la seva 
formació a l’escola d’adults fa 25 anys van fer un petit homenatge als mestres i 
alumnes d’aquell moment. 
  
Per últim, l’acte va concloure amb la xerrada del professor Jaume Botey, mestre i 
llicenciat en història, filosofia i teologia i doctor en antropologia. Al llarg del seu 
interessant discurs sobre les causes de la crisi actual i el concepte d’educació i cultura, 
Botey va afirmar que “tots eduquem, no només eduquen els mestres, també 
eduquen els alumnes, les famílies, el poble... l’ed ucació és comunitat” i va afegir 
que “l’educació és política, és ajudar els ciutadans a participar de la polis, a 
participar en societat”.  
 
Jaume Botey va concloure que “el fracàs és una paraula desgastada i mal 
utilitzada. Des de petits, s’equipara el fracàs esc olar al fracàs personal i vital i es 
fa creure als nostres joves que si no treuen bones notes són uns fracassats. No 
sé bo en matemàtiques o llengua, no vol dir que has  fracassat. Per evitar el 
fracàs, cal tornar a prestigiar la figura dels mest res i tenir mestres amb il·lusió, 
amb vocació i amb esperança. Mestres capaços de des cobrir i desenvolupar els 
talents i les potencialitats que cadascun dels seus  alumnes posseeix.”  
 
 
 
 
Ajuntament i entitats socials estrenyen la col·labo ració  



L’Ajuntament signa els convenis de col·laboració an ual per valor de 67 mil euros 
amb Creu Roja, Càritas, Associació Neurològica i Ca talunya contra el Càncer 

L’Associació Neurològica Amics Baix Montseny, Càritas Sant Celoni, Creu Roja i  la 
Junta local de Catalunya contra el Càncer han renovat els convenis anuals de 
col·laboració amb l'Ajuntament, per un valor global de 67 mil euros. Aquests convenis 
tenen la finalitat de donar suport la rellevant tasca comunitària que desenvolupen 
aquestes entitats en els seus respectius àmbits d’actuació. 

L'alcalde Joan Castaño va aprofitar l’acte de signatura per fer palès “el suport 
incondicional del municipi a les entitats socials q ue treballen per les persones” i 
va agrair el treball que fan dia a dia i “molt sovint, de forma silenciosa.”  

Per tal de fer un seguiment del desenvolupament dels acords entre l'Ajuntament i 
cadascuna de les entitats, cada conveni inclou la creació d'una comissió de seguiment 
entre diferents tècnics de l'Ajuntament i representants de les entitats que es trobaran 
de manera periòdica per anar-los revisant. 

El conveni signat entre l'ajuntament i Creu Roja concreta una aportació municipal de 
43.463 € per realitzar accions en els àmbits de serveis socials, aliments i salut. 

• Serveis socials:  Implementació del Programa VBellesa Activa, per a la 
promoció de l’envelliment actiu; organització d’activitats a l’Hospital de Sant 
Celoni, al Centre sòcio-sanitari  “Verge del Puig” i al Centre de Dia “Indalesi 
Losilla”: atenció a demandes d’emergència social; recollida de joguines per 
Nadal; col·laboració en el programa El Tritó del Baix Montseny. 
 

• Serveis d’aliments:  Organització del Banc l’Alimen ts, lliurament d’aliments i 
bolquers per a nadons; organització d’un recapte anual mínim, coordinació 
sistemàtica amb Serveis socials bàsics. 

• Salut:  campanyes de prevenció sanitària; actuacions en emergència sanitària i 
protecció civil; serveis preventius en actes i activitats d'interès públic; 
acompanyament sanitari a les persones usuàries de l'Hospital i del Centre de 
Dia; tallers de formació en primers auxilis a les escoles 

El conveni signat amb Càritas acorda una aportació de 15.500 € per fer front a les 
despeses de Càritas parroquial en relació al Banc d'Aliments que registra una intensa 
dinàmica donada la situació actual i juntament amb Creu Roja ha vist augmentada la 
dotació. 

El conveni amb l'Associació Neurològica per un import de 7mil euros contempla la 
realització d'activitats de suport a les persones amb malalties neurològiques i llurs 
famílies: tallers, xerrades de professionals i grups d'ajuda mútua a les famílies; 
transport de les persones associades a les activitats que organitza.  

El conveni amb la Junta local de Catalunya Contra el Càncer recull una aportació de 
1.000 euros per destinar a l'organització de campanyes de recollida de fons destinats a 
l'adquisició d'aparells per a l'Hospital de Sant Celoni i per a la investigació, i 
l'organització de xerrades informatives sobre el càncer i la salut. 

 
La Rectoria Vella acull una conferència apassionant  sobre Miquel Martí i Pol en 
el marc de l’exposició sobre el poeta  
Aquest dissabte a les 7 del vespre continuen els ac tes paral·lels a la mostra i es 
presentarà a Sant Martí de Pertegàs l'espectacle Notes per a uns versos 
 
Dins dels actes a l'entorn de l'exposició col·lectiva T'enyorem, Miquel Martí i Pol, deu 
anys sense tu, dissabte passat hi va haver una xerrada a la Rectoria Vella a càrrec del 



president de l'Associació d'Amics de Martí i Pol, Ramon Besora, que va aconseguir 
apassionar al públic assistent. Besora va explicar la seva experiència amb el poeta 
quan, ara fa trenta anys, era professor a l'escola d'Esparreguera i va promoure la 
lectura de poemes de Miquel Martí i Pol entre els seus alumnes.  
 
Nens i nenes van treballar el poema Primavera i el van interpretar amb dibuixos. 
Satisfet dels resultats el mestre es va posar en contacte amb el poeta i va anar a Roda 
de Ter a veure'l amb els alumnes i dos autocars. Va ser una experiència 
extraordinària: els nens passaven, un per un, per la seva petita habitació i li recitaven 
un poema, li comentaven coses, li ensenyaven els seus dibuixos... Era la primera 
vegada que Miquel Martí i Pol es posava en contacte directe amb els escolars i, tant 
ell, com els infants i el mestre, van aprendre molt. Els menuts es van acostumar a llegir 
poesia, a comentar-la amb els pares, a escriure poemes... L'any següent van repetir 
l'experiència amb una altre poema: Hivern. I més endavant els escolars es van posar a 
fer de poetes i il·lustradors. El resultat es va editar en tres llibres infantils, amb els 
versos i els dibuixos dels infants. Arran d'aquest fet Miquel Martí i Pol va escriure 
alguns llibres de poemes infantils i moltes escoles el van anar a visitar. 
 
Els actes de l'exposició continuen. Aquest dissabte, dia 21 de setembre, a les 7 del 
vespre es presentarà, a Sant Martí de Pertegàs  (capella de la Rectoria Vella), 
l'espectacle Notes per a uns versos amb l'actuació dels músics Xavier Palau i Quim 
Bertran, la ballarina Aïda Jordà i el rapsode Albert Pons, que llegirà poemes de Miquel 
Martí i Pol. Molta gent de Sant Celoni recorda amb simpatia l'Albert Pons, que havia 
estat professor a l'Institut Baix Montseny en els seus inicis. 
 
T’enyorem, Miquel Martí i Pol. 10 anys sense tu es podrà visitar a la Rectoria Vella 
de Sant Celoni fins el 3 de novembre: dijous divendres i dissabtes de 5 a 8 de la tarda; 
diumenges i festius de 2/4 de 12 a 2/4 de 2 del migdia i de 5 a 8 del vespre (parc de la 
Rectoria Vella, s/n).  
 
 
 
En record de Martí de Riquer   
L'eminent medievalista va fer un interessant i docu mentat estudi sobre la 
llegenda del drac de Vilardell 
 
Arran del recent traspàs, als 99 anys, del reconegut professor Martí de Riquer és bo de 
recordar quan va venir a Sant Celoni el 24 de novembre de 1999, acompanyat de 
Jaume Vallcorba, editor de Quaderns Crema. Aleshores Riquer estava preparant la 
revisió del seu estudi sobre la llegenda d'en Soler de Vilardell, el drac i l'espasa per 
tornar-lo a editar en el llibre Llegendes històriques catalanes (Quaderns Crema, 
Barcelona, 2000). L'estudiós, que volia conèixer els indrets on va transcórrer la 
llegenda, va venir a l'Àrea de Cultura perquè l'acompanyéssim a la Roca del Drac. 
Després de veure la petita cavitat de la roca, Martí de Riquer va exclamar irònicament: 
"I tant que s'hi podia refugiar un gran drac, perquè a l'època medieval plegaven les 
ales!". També va visitar la Granja Cortada, al carrer Major, on hi havia el relleu d'en 
Soler de Vilardell matant el drac, testimoni que la casa havia estat la residència a la 
vila dels barons de Vilardell en el segle XVII. 
 
L'eminent medievalista va fer un interessant i documentat estudi sobre la llegenda del 
drac de Vilardell, posant en relleu la importància que va tenir a l'època medieval 
l'espasa de Vilardell, una espasa màgica, de virtut, que va existir realment i que consta 
al testament del rei Pere el Cerimoniós fet el 1370. El treball de Riquer sobre la nostra 
llegenda és una lectura molt recomanable i ha estat una de les millors eines per 
divulgar-la i destacar-ne la singularitat en el context català. Mai li estarem prou agraïts! 
 
 


