
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dijous , 15 de setembre  
 

• 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
 

• Ja podeu consultar la guia d'activitats extraescola rs amb tota l'oferta de 
Sant Celoni i la Batllòria! www.santceloni.cat/extr aescolars
 

• L'Escola d'Adults a punt per començar el curs amb m és de 600 persones 
inscrites! Conferència inaugural dilluns 19 de se
Sala.  Encara queden places vacants 
GESO presencial, Curs de preparació a les proves d' accés a CF grau mitjà 
i Idiomes 
 

• Places lliures a la 
Baix Montseny. El curs de 88 hores és gratuït i s’imparteix del 21  
d'octubre a l'1 de desembre a Sax Sala
 

• El Baix Montseny acollirà 7 actuacions de les Jorna des Internacionals 
Folklòriques de Catalunya aquest cap de setmana
a l’Ateneu, dos grups provinents del Nepal i Perú
 

• Aquest divendres torna la nova programació de cinem a en versió original 
VO Altrium! a 4,5 €
 

• Aquest cap de setmana, passejades guiades pel patri moni celoní: el Sant 
Celoni medieval i l’Es

• Poesia als Parcs a la Font del Pradelló, diumenge, 18 de setembre al 
migdia 

• El nombre de contenidors per a la recollida de roba  s'amplia de 8 a 18 
punts 

 

 
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. D’aquests creix el nombre d’alumnes que opten pels batxillerats científic i 
tecnològic i la Formació Professional de Grau Superior de Mecatrònica Industrial.

 de 2016 

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  

Ja podeu consultar la guia d'activitats extraescola rs amb tota l'oferta de 
Sant Celoni i la Batllòria! www.santceloni.cat/extr aescolars  

L'Escola d'Adults a punt per començar el curs amb m és de 600 persones 
inscrites! Conferència inaugural dilluns 19 de se tembre a les 19 h a Sax 
Sala.  Encara queden places vacants als ensenyaments de Certificat, 
GESO presencial, Curs de preparació a les proves d' accés a CF grau mitjà 
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El curs de 88 hores és gratuït i s’imparteix del 21  
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Segon cicle d’Educació Infantil 
Prop de 240 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 
Es manté constant el nombre d’alumnes a l’educació primària, amb prop de 1.520 
alumnes. Cal destacar que, com en els darrers anys, les aules de primària pugen molt 
plenes i en alguns casos amb grups desdoblats. 
 
En aquest sentit, el Departament d’Ensenyament va iniciar, el passat mes de maig, les 
obres del nou edifici de l’escola Soler de Vilardell. Les obres avancen a bon ritme. 
Aquest mes de setembre han acabat l’estructura corresponent a la planta primera i 
estan preparant el forjat de coberta i a finals d’octubre preveuen tenir acabada 
l’estructura d’acer del gimnàs. Es preveu que l’obra estigui finalitzada el proper estiu i 
l’escola pugui estrenar el nou edifici el setembre de 2017. 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 més 
de 1.000 alumnes a les aules. L’increment és degut a que l’educació secundària està 
assumint l’increment que hi ha hagut a les aules de primària en els darrers anys.  
 
Batxillerat i cicles formatius 
Pel que fa als ensenyaments reglats post-obligatoris, l’Institut Baix Montseny 
escolaritza 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 que opten per la Formació Professional de 
Grau Superior de Mecatrònica Industrial.  

També, s’han iniciat les obres del nou edifici de Formació Professional que es preveu 
entri en funcionament el setembre de 2017. En aquest sentit, durant l’estiu, s’ha 
executat la nova pista poliesportiva i els espais polivalents de l’edifici actual i s’han 
iniciat les obres del nou edifici de FP. 

 Escola de Música i Teatre  
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 314 alumnes 
als diferents programes i l’Escola de Teatre, amb prop de 67 alumnes i es consolida 
com una oferta atractiva i de qualitat per a molts infants i joves.  
 
El regidor de Cultura i Educació, Raül Garcia, destaca “la bona feina que està fent 
tota la comunitat educativa de Sant Celoni per treb allar en xarxa i generar 
complicitats entre totes les escoles que fan créixe r a tota la comunitat educativa. 
Un bon exemple d’això són el munt de projectes d’in novació educativa que 
s’estan treballant a tots els centres i que fomente n les competències bàsiques i 
l’aprenentatge cooperatiu”.  



 

Ja podeu consultar la guia d'activitats extraescola rs amb tota l'oferta de Sant 
Celoni i la Batllòria!  

Un any més l'Ajuntament edita la guia d’activitats extraescolars que ofereixen els 
diferents centres educatius de Sant Celoni i la Batllòria d’Educació Primària i ESO, fruit 
del treball en xarxa de les AMPES del municipi. Enguany trobareu més de 100 
activitats extraescolars ordenades per centres educatius i per temàtiques, com 
activitats esportives, activitats artístiques, idiomes, de noves tecnologies i informació i 
de reforç escolar. 

www.santceloni.cat/extraescolars 

 

L'Escola d'Adults a punt per començar el curs amb m és de 600 persones 
inscrites!  

Conferència inaugural dilluns 19 de setembre a les 19 h a Sax Sala 
 
Encara queden places vacants als ensenyaments de Ce rtificat, GESO presencial, 
Curs de preparació a les proves d'accés a CF grau m itjà i Idiomes 

 

L'Escola d'Adults del Centre de Formació Baix Montseny ubicat a Sax Sala comença el 
seu curs 2016-2017 amb més de 600 persones inscrites, el que suposa un increment 
respecte l'any passat. L'acte d'inauguració oficial del curs serà dilluns19 de setembre 
amb una conferència a càrrec de la psicòloga Lídia Costa Ballonga a les 7 de la tarda, 
a Sax Sala sobre la motivació per aprendre al llarg de tota la vida. 

L'inici de les classes d'aquest curs 2016-2107 és el proper 20 de setembre, excepte 
els cursos d'idiomes, que ho faran el 26 de setembre. Però si encara estàs interessat 
en formar-te, tens una nova oportunitat: queden places vacants als ensenyaments de 
Certificat, GESO presencial, Curs de preparació a les proves d'accés a CF grau mitjà i 
Idiomes. 

Per a més informació: 
Sax Sala 
c. Montserrat, 28 
Tel. 93 867 41 75 
cfadults@santceloni.cat 
www.santceloni.cat/saxsala 

 
 
Places lliures a la 3a edició del Mòdul d'Emprenedo ria i Empresa Emprèn Baix 
Montseny  

El curs de 88 hores és gratuït i s’imparteix del 21  d'octubre a l'1 de desembre a 
Sax Sala 
 



L’Ajuntament de Sant Celoni organitza la tercera edició del Mòdul d’Emprenedoria i 
Empresa Emprèn Baix Montseny destinat a persones emprenedores, empreses i 
públic en general. El curs de 88 hores és gratuït i s’imparteix del 21 d’octubre a l’1 
desembre. 

Si t'interessa formar-te i conèixer el món de l'emprenedoria, tens una idea de negoci o 
ets autònom o empresa i vols adquirir coneixements que t'ajudin a desenvolupar el teu 
projecte, a millorar, a relacionar-te amb altres persones que com tu tenen inquietuds 
empresarials, vine i gaudeix d'aquesta oferta plena d'activitats que t'ajudaran a 
emprendre les teves idees o trobar noves fórmules per al teu negoci, saber quins són 
els productes financers més idonis d'acord amb la teva necessitat financera, i planificar 
i adoptar estratègies que t'ajudin a vendre els teus productes o serveis. 

Més informació: www.santceloni.cat/17005 

 

El Baix Montseny acollirà 7 actuacions de les Jorna des Internacionals 
Folklòriques de Catalunya aquest cap de setmana  

Les 44enes Jornades Internacionals Folklòriques (JIF) de Catalunya que organitza 
l'Associació per a la Difusió del Folklore (Adifolk) donaran el tret de sortida aquest 
divendres 16 de setembre, on oferiran un total de 28 actuacions per tot Catalunya fins 
el dia 25 del mateix mes. Les JIF són una mostra de balls d'arreu del món i enguany 
una colla de municipis del Baix Montseny s'hi han sumat amb la voluntat de pod er 
oferir una programació conjunta a la gent del terri tori . En aquest sentit, s'han 
programat 7 espectacles a Sant Celoni, Santa Maria de Palautordera, Sant Feliu de 
Buixalleu, Sant Esteve de Palautordera, Vallgorguina i Hostalric. A Sant Celoni, 
l’Ateneu acollirà dissabte 17 a les 17.30 h, l’actuació de dos grups provinents del Nepal 
i Perú. 

Les JIF comptaran amb l'actuació de grups de Macedònia, El Salvador, Xile, Senegal, 
Escòcia, Perú i Nepal, tot i que aquest darrer grup penja d'un fil per problemes en 
l'expedició de visat per part de l'ambaixada espanyola. Segons paraules del president 
d'Adifolk, s'han augmentat els dies de festival, mantenen aspectes d'èxit de l'edició 
passada com ara la participació dins les festes de la Mercè de Barcelona o el concert 
al Centre Artesà Tradicionàrius, i han programat un bon nombre de representacions 
arreu de Catalunya. 

La presentació de les 44enes Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya es va 
fer a Santa Maria de Palautordera amb la participació de Joan Gómez, president 
d'Adifolk; Sergi Zamora, coordinador general de les JIF i regidor de Cultura de 
l'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera; Helena Lagarda,  regidora de 
l'Ajuntament de Sant Celoni; Sixte Morera, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Sant 
Feliu de Buixalleu; Elies Ramil, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Sant Esteve de 
Palautordera, Rosa Cornet, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Vallgorguina; i Rita 
Saurí, regidora de l'Ajuntament d'Hostalric. 

 

Aquest divendres torna la nova programació de cinem a en versió original VO 
Altrium!  amb la pel·lícula libanesa Ghadi 
 



Torna una nova programació de VO Altrium, on cada divendres a dos quarts de nou 
del vespre, a les sales Ocine de l'Altrium a Sant Celoni, es pot gaudir de cinema versió 
original subtitulada i només per 4,50 €. 

Ja podeu consultar la programació de setembre i octubre, on trobareu pel·lícules com 
Ghadi, Tomboy o Me and Earl and the dying girl. 

www.santceloni.cat/voaltrium 

  

Aquest cap de setmana, passejades guiades pel patri moni celoní  

Voleu saber quina història amaga la façana de l’església de Sant Martí? Us agradaria 
conèixer com era Sant Celoni a l’època medieval? 

El proper cap de setmana us convidem a trobar totes les respostes en les dues 
passejades guiades gratuïtes que us ajudaran a conèixer el patrimoni més destacat del 
nostre municipi. 

• Dissabte 17, a les 18 h: 
Pertegàs i la Força. Un  passeig pel Sant Celoni medieval.  
Lloc de trobada: Parc de la Rectoria Vella 
 

• Diumenge 18, a les 18 h: 
L’Església Parroquial de Sant Martí i l’esplendor d el barroc.  
Lloc de trobada: plaça de l’Església 
 

Poesia als Parcs a la Font del Pradelló, diumenge, 18 de setembre al migdia  

En el marc del programa Viu el Parc i el Dia Europeu dels Parc, diumenge 18 de 
setembre a les 12 h a la Font del Pradelló, homenatge a Carles Hac Mor , a càrrec 
d'Ester Xargay , Perejaume , Jordi Aligué  i Miquel Àngel Marín . Tast de vi per a tots 
els assistents. 

Accés: AP-7, sortida 11 (Sant Celoni). Aneu en direcció a Sant Celoni per la carretera 
C-35. A la rotonda, dirigiu-vos cap a Olzinelles per la carretera BV-5112, fins arribar a 
la font de Pradelló, a la finca Ca l’Agustí. 

En cas de pluja l'acte es farà a la Rectoria Vella. 

 

El nombre de contenidors per a la recollida de roba  s'amplia de 8 a 18 punts  

Durant aquest mes d'agost s'ha ampliat el nombre de contenidors per a la recollida de 
roba, que ha passant de 8 a 18 punts. Amb la instal·lació d'aquests nous contenidors, 
es pretén facilitar l'accés de tots els ciutadans de la vila als punts de recollida de roba, 
calçat i altres residus tèxtils, per al seu tractament i reciclatge. 

Els punts de recollida estan ubicats en aquestes adreces:  



- Avinguda de la Pau, 19  
- Avinguda de la Pau, 39  
- c. Bruc, 26  
- c. Esteve Cardelús, 64  
- Crta. C-35, pk-55 (Creu Roja)  
- Crta. C-35, pk-56 (gasolinera Esclat)  
- Crta. C-35, pk-56 (ARO’s)  
- c. Joan Minuart, 7  
- c. Escoles, 4 (la Batllòria)  
- c. Girona, 38  
- c. Campins (escola la Salle)  
- c. Lluís Companys, 6  
- Plaça de l’estació  
- Plaça Joaquim Sagnier  
- c. Ramis, 10  
- c. Joan Maragall, 11  
- c. Comte Borrell  
- c. Lluís Companys, 24 (la Batllòria)  

 

La preparació i reutilització dels residus tèxtils domèstics comporten diversos 
avantatges: l'estalvi en l'adquisició de teixits com a matèria prima per a la confecció de 
roba, la creació de llocs de treball en entitats de caràcter social, i l'estalvi en recursos 
naturals, aigua i energia. 

Segons dades de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC), la generació de residus 
tèxtils domèstics a Catalunya va ser d'unes 140.000 tones l'any 2013, de les quals 
només 11.000 tones, el 7,8%, es van gestionar a les plantes de gestors autoritzats. A 
més, segons l'ARC, el tèxtil és la fracció recollida selectivament amb més potencial de 
reutilització, un aspecte prioritari en les polítiques europees. 

 

 


