
 

 

 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Dijous, 16 de gener de 2014 
 
 

• Visita de la consellera d’Ensenyament Irene Rigau a  l’Institut Baix 
Montseny per conèixer de primera mà els projectes d ’innovació 
educativa. Rigau felicita l’equip educatiu per la b ona tasca pedagògica i 
acadèmica del centre  

 
• La programació familiar va omplir de gom a gom aque st diumenge la Sala 

Petita de l'Ateneu. La nova acció promocional del c ol·lectiu Sant Celoni 
Cuina lligada a la programació familiar es va estre nar amb èxit  

 
• Segona visita comentada aquest dissabte a l’exposic ió Amb Sant Celoni. 

Col·lecció d’Antonio Niebla. El mateix galerista serà qui guiarà la visita 
comentada a la mostra que acull obres de  Miró, Tàp ies, Guinovart, 
Oteiza, Joseph Beuys.. i que està tenint molts visi tants  

 
• Dilluns s’obren les inscripcions al concurs de grup s de música amateurs 

o semiprofessionals Sant Celoni Sona. El jurat seleccionarà 4 finalistes 
que tocaran a la final prevista per dissabte 22 de febrer a la Sala Petita de 
l’Ateneu 

• El Motoclub Sant Celoni guardonat com a millor club  organitzador 2013 
de motocròs de nens 

 
 
Visita de la consellera d’Ensenyament Irene Rigau a  l’Institut Baix Montseny per 
conèixer de primera mà els projectes d’innovació ed ucativa  
Rigau felicita l’equip educatiu per la bona tasca p edagògica i acadèmica del 
centre  
 
La consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, va visitar aquest dimecres  l’Institut Baix 
Montseny acompanyada de l’alcalde de Sant Celoni, Joan Castaño i la regidora 
d’Educació, Júlia de la Encarnación. Durant la visita la consellera va poder conèixer  
amb més detall el projecte d’innovació educativa del centre que el 2011 va ser 
mereixedor del premi Catalunya d’Educació atorgat per la Generalitat en la categoria 
de centres educatius.  
 
La directora del centre, Teresa Borotau , va explicar a la consellera que “aquesta 
estructura organitzativa del projecte pedagògic i d e l’equip humà possibilita un 
conjunt de bones pràctiques educatives que han port at a una millora 
considerable dels resultats acadèmics dels alumnes,  amb un 12’5 % alumnes 
amb qualificació d’excel·lència. També ha contribuï t a millorar la cohesió social 
creant un espai comú de valors compartits que, des del respecte a la diversitat, 
afavoreixen la convivència”. 
 
La consellera va visitar les aules dels diferents projectes de diversificació i innovació 
educativa del centre i va encoratjar als alumnes a millorar la seva formació tant a nivell 



de coneixements com d’habilitats i actituds per tal de poder esdevenir “ciutadans 
actius, responsables, autònoms i competents.”  
 
També va visitar les instal·lacions dels cicles de formació professional i va reiterar 
“l’aposta que el Departament d’Ensenyament farà pro perament per millorar les 
instal·lacions a curt termini i la voluntat de treb allar per generar nova oferta 
formativa en complicitat amb els agents econòmics d el territori” 
 
També, va fer una petita trobada amb tot el claustre del centre on va aprofitar per 
felicitar a tots els professors i professores per “l’excel·lent tasca educativa que 
estan duent a terme”  i els va encoratjar a continuar treballant des de l’estima a tots i 
cadascun dels alumnes, acompanyant-los en el seu creixement personal per què 
esdevinguin adults responsables, autònoms i creatius. 
 
Per acabar, va rebre 3 representants dels alumnes del centre que li van poder 
manifestar les seves inquietuds i les propostes per millorar l’educació del nostre país. 
 
Després de la visita, l’alcalde Joan Castaño va mostrar la seva satisfacció davant “el 
reconeixement públic als projectes d’innovació educ ativa de l’Institut Baix 
Montseny i al bon treball educatiu que està duent a  terme tota la comunitat 
educativa del municipi. Cal que tots els celonins i  celonines ens felicitem i 
posem en valor la bona tasca educativa dels profess ionals de totes les escoles 
del nostre municipi”. Per últim, l’alcalde va afegir que “està molt satisfet que la 
consellera hagi vingut a conèixer les instal·lacion s de l’Institut i hagi copsat de 
primera mà la necessitat d’un nou edifici que digni fiqui les condicions de la 
formació professional. Esperem que el nou edifici s igui una realitat ben aviat”.  
 
 
 
La programació familiar va omplir de gom a gom aque st diumenge la Sala Petita 
de l'Ateneu  
La nova acció promocional del col·lectiu Sant Celon i Cuina lligada a la 
programació familiar es va estrenar amb èxit  

La música i el gest de Petits prínceps de la Companyia MiniMuMusic van omplir de 
gom a gom la Sala Petita de l’Ateneu aquest diumenge al migdia dins la programació 
familiar que promou l’Ajuntament de Sant Celoni. De fet, una cinquantena de persones 
es van quedar sense entrada però tindran l'oportunitat de veure l'espectacle més 
endavant perquè l'Ajuntament ha decidit tornar-lo a programar. 

Recordem que aquesta proposta forma part de la nova programació cultural estable 
per a infants i famílies iniciada aquest curs i que inclou activitats d'arts escèniques de 
diversos gèneres (animació, titelles, màgia, circ, música, teatre...). D’aquesta manera 
es vol complementar les propostes que ja es promouen des de l'Ajuntament com l'hora 
del conte a la Biblioteca, cinema en català i activitats per als més petits dins els 
programes de festes i poder oferir una programació familiar completa i estable per 
cada setmana de l'any.   

A més aquest diumenge, presentant dues entrades, el col·lectiu Sant Celoni Cuina 
va encetar una nova oferta lligada a la programació  familiar  de cada principi de 
mes: regalava per cada 2 menús d’adult, 1 menú infantil. Aquesta oferta es va oferir 
diumenge al migdia als restaurants: Angolo, Aroma,  El Rebost, Els Avets, La Fonda, 
La Llar i La Parra que van regalar més de 15 menús infantils. 

Sant Celoni Cuina ha valorat molt positivament aquest primer diumenge i ja es prepara 
per la nova campanya vinculada a la programació de teatre, música i dansa A l’Ateneu 
que es presentarà properament. Aquest col·lectiu de restauradors del municipi el 
formen de moment 10 establiments que volen  promoure i difondre Sant Celoni com a 
destinació de referència “per a una bona cuina, assequible i, sempre, de qua litat”.  



Per rebre el butlletí digital de la programació familiar cal donar-se d’alta a: 
www.santceloni.cat/butlletins 

 
 
Segona visita comentada aquest dissabte a l’exposic ió Amb Sant Celoni. 
Col·lecció d’Antonio Niebla  
El mateix galerista serà qui guiarà la visita comen tada a la mostra que acull 
obres de  Miró, Tàpies, Guinovart, Oteiza, Joseph B euys.. i que està tenint molts 
visitants  
 
Dissabte 18 de desembre, a les 5 de la tarda, a la Rectoria Vella tindrà lloc una visita 
comentada de l’exposició “Amb Sant Celoni. Col·lecció d’Antonio Niebla” a càrrec del 
seu propietari, el galerista Antonio Niebla. Aquesta visita està enfocada pel mateix 
Niebla com una activitats per “aprendre a mirar un quadre”.  L’exposició compta amb 
obres d’artistes tan representatius com Miró, Tàpies, Dalí, Guinovart, Oteiza, Joseph 
Beuys... La visita serà una  bona ocasió per sentir el testimoni d’una persona, Antonio 
Niebla, que ha conegut personalment a tots aquests pintors i escultors de prestigi 
reconegut. 
 
La mostra, que es divideix en dues seus: la Galeria Barcelona GBNi la sala 
d’exposicions de la Rectoria Vella, es podrà visitar fins el 26 de gener. Des del 30 de 
novembre que es va inaugurar, l’exposició Amb Sant Celoni està tenint molts visitants.  
 
 
 
Dilluns s’obren les inscripcions al concurs de grup s de música amateurs o 
semiprofessionals Sant Celoni Sona  
El jurat seleccionarà 4 finalistes que tocaran a la  final prevista per dissabte 22 de 
febrer a la Sala Petita de l’Ateneu 

Del 20 al 30 de gener estarà obert el període d'inscripció al Concurs de grups locals de 
música Sant Celoni Sona, dins el programa de promoció dels grups de música 
amateurs o semiprofessionals del Baix Montseny que impulsa l'Ajuntament de Sant 
Celoni. Les inscripcions es podran fer on line, a través del formulari disponible a 
www.santceloni.cat/formularis  o bé en persona, a les oficines de l'Ateneu – CME (c. 
Sant Josep, 18) de dilluns a dijous, de 5 a  8 del vespre.  

L'objectiu del concurs és proporcionar i difondre els grups de música amateurs o 
semiprofessionals del Baix Montseny. Hi poden participar tots els grups de música 
amateurs o semiprofessionals del Baix Montseny, tret dels guanyadors de les edicions 
des de 2007 fins el 2013. Entenem per Baix Montseny les poblacions següents: Breda, 
Campins, Fogars de Montclús, Gualba, Hostalric, Llinars del Vallès, Montseny, Riells i 
Viabrea, Sant Feliu de Buixalleu, Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor, Sant Esteve i 
Santa Maria de Palautordera, Vallgorguina, Vilalba Sasserra i Sant Celoni; i que, com 
a mínim, 1 dels seus membres sigui d'un d'aquests pobles. 

De tots els grups, el jurat en seleccionarà 4 que seran els que passaran a la final que 
tindrà lloc dissabte 22 de febrer a la Sala Petita de l’Ateneu . El premi consisteix en 
l’enregistrament, masterització i edició d’un EP, 5 temes, a un estudi de gravació 
professional.  

 

 

El Motoclub Sant Celoni guardonat com a millor club  organitzador 2013 de 
motocròs de nens  



El Moto Club Sant Celoni ha estat guardonat per la Secretaria General de l’Esport de 
la Generalitat de Catalunya i la Federació Catalana de Motociclisme com a millor Moto 
club organitzador 2013 de motocròs de nens. L’acte de recollida del guardó va tenir 
lloc a Barcelona dissabte 11 de gener a la sala d’actes d’INEF.  

Amb 34 anys d’història, el grup de persones que formen el Moto Club Sant Celoni 
afirmen que segueixen treballant “per la promoció d’aquest esport que ha donat a 
conèixer els nostres municipis a tot Europa” .  

En nom de tot l’Ajuntament, l’alcalde Joan Castaño i la regidora d’Esports, Magalí 
Miracle, van fer arribar una carta de felicitació al club animant-los a “seguir engruixint 
el teixit associatiu del nostre municipi, que té un  pes específic tan important per 
a la vida lúdico-cultural dels celonins i celonines ”.  

 


