
 

 

 

 

NOTA DE PREMSA   

Dijous 18 de setembre de 2014 

 

• Teatre, música i circ a la programació cultural de setembre a desembre de 
l’Ateneu de Sant Celoni. Continua la col·laboració amb els restaurants de 
Sant Celoni Cuina amb els packs Teatre i forquilla. 
www.santceloni.cat/alateneu   

• Més de 3.800 alumnes de Sant Celoni i la Batllòria han començat el nou 
curs escolar. Un curs més, s’incrementa el nombre d ’alumnes 
escolaritzats al municipi 

• Les escoles municipals de Música i Teatre inicien e l curs amb més 
alumnes 

• Places lliures a diferents cursos dins l’Oferta Mun icipal de Formació 
permanent: Curs de monitor de lleure infantil i juv enil i Teatre de creació 
col·lectiva 
 

• Inscripcions obertes als cursos de català per a adu lts de Sant Celoni  

• Poesia a la Font del Pradelló d’Olzinelles aquest d iumenge a les 12 del 
migdia 

 

 

Teatre, música i circ a la programació cultural de setembre a desembre de 
l’Ateneu de Sant Celoni  

Continua la col·laboració amb els restaurants de Sa nt Celoni Cuina amb els 
packs Teatre i forquilla  

L'Ajuntament de Sant Celoni presenta la programació cultural del Teatre Municipal 
Ateneu prevista de setembre a desembre que recull una interessant oferta de teatre, 
música i circ. La programació combina dues propostes: la programació professional 
Entrefestes amb noms com Muchachito y sus compadres, Green Figueres, Trio Liost o 
Capas de la companyia de circ “eia” i la programació familiar iniciada fa un any i que 
ha aconseguit consolidar un nombrós públic. A més, la programació també inclou el 
Sisè Festival de les Veus i una sortida amb autocar a veure Mar i Cel de Dagoll Dagom 
a Barcelona.  



 
Teatre i forquilla, continua l’oferta cultural i ga stronòmica amb els restaurants de 
Sant Celoni Cuina  

L'Ajuntament i el col·lectiu Sant Celoni Cuina continuen apostant per  “Teatre i 
forquilla”, uns  packs que ofereixen la possibilitat de gaudir d'algun dels espectacles i 
al mateix temps anar a sopar a un dels restaurants del col·lectiu per un preu de 19 
euros a les pizzeries  o 25 euros a la resta d'establiments; i en el cas de la 
programació familiar, el mateix diumenge de l’espectacle, per cada dos menús de 
migdia d’adult es regala un menú infantil.   

Venda d’entrades, també per Internet  

Les entrades es poden adquirir al Centre Municipal d'Expressió (c. Sant Josep, 18) de 
dilluns a dijous, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h, una hora abans de cada espectacle a les 
taquilles del Teatre i també a partir d’ara per Internet a www.santceloni.cat/alateneu. 
Els paks de Teatre i Forquilla es poden adquirir al Centre Municipal d’Expressió i per 
Internet.  

Tota la informació a: www.santceloni.cat/alateneu 

  

  

Més de 3.800 alumnes de Sant Celoni i la Batllòria han començat el nou curs 
escolar  

Un curs més, s’incrementa el nombre d’alumnes escol aritzats al municipi 

Després del període estiuenc, aquesta setmana les aules s’han tornat a omplir. Més de 
3.800 alumnes de Sant Celoni i la Batllòria han començat el nou curs escolar amb 
normalitat. El nombre d’alumnes escolaritzats al municipi continua creixent. 

  

Escoles bressol  
Uns 230 alumnes inicien les classes a les escoles bressol del municipi. Segons ha 
explicat la regidora de Cultura i Educació, Júlia de la Encarnación, “malgrat la difícil 
situació econòmica i les retallades del Departament  d’Ensenyament, un any més 
s’incrementa el nombre d’infants escolaritzats al p rimer cicle d’educació 
primària, gràcies a la congelació de preus a l’Esco la Bressol Municipal el Blauet i 
a l’augment en el nombre d’ajudes socials”. 

 
Educació Infantil 
Prop de 260 infants han iniciat la seva escolarització a P3. Cal destacar que el 96 % 
de les famílies de P3 han pogut escolaritzar el seu fill a l’escola escollida en primera 
opció. 

 

Educació Primària 
S’incrementa el nombre d’alumnes a l’educació primària, amb prop de 1.500 alumnes. 
Aquest increment és degut a l’inici del grup de 6è de primària a l’escola Soler de 
Vilardell.  
En aquest sentit, el Departament d’Ensenyament ja ha encarregat la redacció del 
projecte constructiu de l’edifici definitiu de l’escola. Això ha estat possible gràcies al 
compromís assumit per l’Ajuntament de Sant Celoni d’aportar 1,5 milions d’euros per la 
construcció de l’edifici de l’escola i de l’edifici de formació professional de l’Institut Baix 
Montseny. 



 
Educació Secundària 
L’educació secundària obligatòria també incrementa el número d’alumnes amb prop de 
1.000 alumnes a les aules. L’increment és degut a l’augment del padró de secundària i 
a què l’Institut Escola La Tordera continua creixent i enguany ofereix dos grups de 4t 
d’ESO.  

 

Batxillerat i cicles formatius 
Pel que fa als ensenyaments reglats post-obligatoris, l’Institut Baix Montseny 
escolaritza més de 350 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 del 
2n curs del nou cicle de formació professional de grau superior de mecatrònica 
industrial. Per Júlia de la Encarnación, aquest nou cicle formatiu “és molt 
important al nostre municipi ja que inicia la forma ció professional de grau 
superior a l’Institut Baix Montseny i dóna continuï tat una família 
professional de manteniment electromecànic molt val orada per les 
empreses de la zona i que manté, malgrat la crisi, un percentatge 
important d’inserció laboral.”  

 

 

Les escoles municipals de Música i Teatre inicien e l curs amb més alumnes  

Les escoles municipals de Música i Teatre han incrementat la seva matrícula per 
aquest curs que tot just comença. L’Escola de Música inicia el curs amb 288 alumnes 
als diferents programes i l’Escola de Teatre, amb prop de 60 alumnes i es consolida 
com una oferta atractiva i de qualitat per a molts infants i joves.  

Segons la regidora de Cultura i Educació, des de l’Ajuntament es valora “molt 
positivament aquesta dada, tot i la reducció dràsti ca que ha fet el govern de la 
Generalitat en la dotació econòmica a les escoles d e música, l’aportació de 
l’Ajuntament i la bona feina realitzada per l’equip  directiu ha permès, no només 
mantenir la matrícula, sinó augmentar-la”. 

 

 
Places lliures a diferents cursos dins l’Oferta Mun icipal de Formació permanent:  
Curs de monitor de lleure infantil i juvenil i Teat re de creació  

Encara queden places pels cursos de Monitor de lleure infantil i juvenil i el de Teatre 
de creació col·lectiva programats dins l'Oferta Municipal de formació permanent pel 
quart trimestre de 2014.  

 
Curs de monitor de lleure infantil i juvenil  
El curs permet obtenir la titulació de monitor d'activitats de lleure infantil i juvenil de la 
Secretaria General de la Joventut de la Generalitat de Catalunya. 

Horari: de dilluns a divendres de 17.30 h a 20.30 h 
Durada: 31 sessions de 3 hores i una sortida de 7 hores (100 hores presencials i 50 a 
distància) 
Preu: 208 €. El preu inclou els materials. 
Per a majors de 18 anys. 
A càrrec de: Traç formació 



Informació i inscripcions: Sax Sala - Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny 
c. Montserrat, 28 08470 Sant Celoni. Tel. 93 867 41 75. formacio@santceloni.cat 

Inscripcions online 

 
Teatre de creació col·lectiva amb Anna Capacés 
El curs va destinat a persones interessades en la creació escènica, la interpretació i/o 
la dramatúrgia, no cal experiència prèvia. S’imparteix al Centre Municipal d’Expressió 
de la mà d’Anna Capacés.  
 
Horari:  dimecres de 20.30 a 22.30 h 
Durada: 12 sessions. Inici l’1 d’octubre 
Preu: 119 € 
Inscripció:  

o On line formulari d'inscripció 
o Presencialment al Centre Municipal d'Expressió (c/ Sant Josep, 18 - 

08470 Sant Celoni. Tel.93 867 40 89) 

Més informació: http://annacapaces.wordpress.com/pedagogia/ 
 
 
 
Inscripcions obertes als cursos de català per a adu lts de Sant Celoni  

Comença un nou període d’inscripcions dels cursos de català per a adults que organitza el   
Consorci per a la Normalització Lingüística a Sant Celoni, per aprendre a parlar en català i 
per aprendre a usar correctament el català escrit. Les inscripcions estan obertes del 17 al 
30 de setembre de dilluns a dijous de 10 a 13 h i de 16 a 19.30 h i divendres de 10 a 13 h al 
Sax Sala (c. Montserrat, 28)  Tel. 93 867 41 75  santceloni@cpnl.cat  
Més informació a www.cpnl.cat  www.facebook.com/ocsantceloni  

 

 
Poesia a la Font del Pradelló aquest diumenge a les  12 del migdia  

Dins la programació Viu el Parc - Montnegre i el Corredor, aquest diumenge a les 12 
del migdia s’ha programat una nova activitat de Poesia als Parcs, concretament a la 
Font del Pradelló amb Carles Morell, Paulalba i Adrià Grandia (viola de roda). 

Si  plou, l’acte es farà a la sala d’actes de la Rectoria Vella (pg. de la Rectoria Vella, 
s/n).   

Per arribar a la Font del Pradelló cal agafar la carretera d'Olzinelles sota l'autopista, 
prop de l'Altrium. La carretera acaba a Ca l'Agustí, on es pot deixar el cotxe. Uns 150 
metres abans hi ha un trencant a mà dreta on hi ha l'espectacular Pi Forcat. La font es 
troba a uns 200 metres. Podeu consultar la ruta a www.santceloni.cat/agenda 

 

 


