
 
 
 
NOTA DE PREMSA 
 
 

• Prop de 3.900 alumnes comencen el curs escolar a Sant Celoni i la 
Batllòria  

o Un curs més, s’incrementa el nombre d’alumnes escolaritzats al 
municipi  

o Novetats: nous edificis pel Soler de Vilardell i la Formació 
professional a l'Institut 

o Es recupera amb èxit d’alumnes la formació professional en 
Química 

 
• La Festa Major de Sant Celoni posa fi a deu dies d'actes, activitats i 

proves del Corremonts 
 

• Aquest divendres torna la nova programació de cinema en versió original 
VO Altrium!  
 

• Més de 500 persones assisteixen a la xerrada "Viure amb entusiasme" de 
Víctor Küppers 
 

• Les escoles de Sant Celoni, Llinars del Vallès i Santa Maria de 
Palautordera s'uneixen pel canvi educatiu 
 

• Més de 250 caminaires han gaudit del cicle "Passejades a la Fresca" 
guiades pel CESC 
 

• El Karate Club Just de Sant Celoni aconsegueix bons resultats al Curs 
Tècnic d'Alt Nivell pel Campionat del Món de Tenerife 
 

 

Prop de 3.900 alumnes comencen el curs escolar a Sant Celoni i la Batllòria 
 
Un curs més, s’incrementa el nombre d’alumnes escolaritzats al municipi 
Després del període estiuenc, aquesta setmana les aules s'estant tornant a omplir. 
Més de 3.900 alumnes de Sant Celoni i la Batllòria comencen aquests dies el nou curs 
escolar amb normalitat. D’aquests creix el nombre d’alumnes que opten per la 
Formació Professional de Grau Superior amb la recuperació al municipi de la Química 
Industrial i l’increment d’alumnat que opta per la Mecatrònica Industrial. També, 
s’incrementa l’alumnat dels batxillerats científic i tecnològic. 
 
220 alumnes a Segon cicle d’Educació Infantil 
Prop de 220 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. Aquest curs ha davallat una mica els infants escolaritzats a P3 degut al descens 
de la natalitat al municipi. 
 



Educació Primària manté el nombre d'alumnes 
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. 
 
Creix l'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. Per 
poder encabir tot l’alumnat de 1r d’ESO, l’Institut Baix Montseny ha incrementat una 
línia passant dels 3 grups de 1r d’ESO del curs passat a 4 grups aquest nou curs. 
 
Batxillerat i cicles formatius d'estrena i amb molt bona acollida 
Pel que fa als ensenyaments reglats post-obligatoris, l’Institut Baix Montseny 
escolaritza més de 360 alumnes als diferents batxillerats i cicles formatius. Cal 
destacar: 
 
·         La recuperació de la formació en Química Industrial al nostre municipi amb molt 
bona acollida per part de l’alumnat. 
 
·         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. 
 
Novetats: nous edificis pel Soler de Vilardell i la Formació professional a 
l'Institut 
Com a novetats cal destacar la posada en funcionament de dos nous equipaments 
educatius al municipi, el nou edifici de l’escola Soler de Vilardell i l’edifici de Formació 
Professionals. L’edifici de l’escola Soler de Vilardell dóna resposta a una necessitat 
real del centre de disposar d’un edifici definitiu. L’edifici de Formació Professional ha 
permès unes instal·lacions de qualitat per als cicles formatius de Manteniment 
electromecànic i Mecatrònica Industrial. I ha estat possible ubicar un laboratori a 
l’edifici principal per poder oferir el Cicle Formatiu de Grau Superior de Mecatrònica 
Industrial. 
 
El regidor de Cultura i Educació, Raül Garcia, destaca “la bona feina que està fent 
tota la comunitat educativa de Sant Celoni per treballar en xarxa i oferir una 
educació de qualitat als nostres infants i joves. Un bon exemple d’això és la 
bona entesa de tots els centres del municipi per participar a la Xarxa Local 
d’Escola Nova 21 i compartir reflexions i projectes per millorar l’educació del 
segle XXI”. 
 
 
 
La Festa Major de Sant Celoni posa fi a deu dies d'actes, activitats i proves del 
Corremonts 
 
La Festa Major de Sant Celoni ha acabat aquest diumenge, 10 de setembre, amb tot 
de concerts i la música enllaunada de l’espai barraques, posant fi a deu dies d’actes, 
activitats i proves dels Montsenys i els Montnegres. Enguany les dues colles han 
demostrat estar molt en forma, i això ha quedat demostrat amb el Corremonts, que ha 
acaba enun empat, amb 10 punts pels Senys, i 10 pels Negres. 



El marcador final ha estat el següent: 
 

Prova   

1.Correxarrups 0,5 0,5 

2.MontSenys i MontNegres pel món 0,5 1 

3.Dóna sang per la Festa 1,5 1,5 

4.Marxa i passejada de les ermites 2 0 

5.Traginers 0 2 

6.Futboig 1 0 

7.Matí Boig 1 1 

8.Sardana 0 1 

9.Rucada 0,5 1 

10.Bicicletes al carrer 0 1 

11.Estirada de corda 1,5 0,5 

12.Correxutxes 1,5 0,5 

Total 10 10 

 
Aquest any, la participació per part de celonins i celonines ha estat molt positiva durant 
tota la festa i cada puntuable del Corremonts ha aplegat molts voluntaris i participants. 
Per exemple, la cursa i la passejada de les ermites va aplegar gairebé 1.200 persones 
en el nou format, amb dos recorreguts, mentre que altres proves han gaudit de molta 
participació en comparació a l'any passat. 

El regidor de Cultura, Raül Garcia, ha agraït tant a treballadors com a entitats els grans 
esforços i entusiasme que han depositat al llarg de tota la Festa Major i que han fet 
possible que tota la població gaudís de la festa. 
 
 
 
Aquest divendres torna la nova programació de cinema en versió original VO 
Altrium! 

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 
Ciudadano Ilustre, Manchester by the sea o Shan he gu re. 
 

 

http://www.santceloni.cat/13853


Més de 500 persones assisteixen a la xerrada "Viure amb entusiasme" de Víctor 
Küppers 
 
Víctor Küppers ha omplert aquest dimecres la Sala Gran del Teatre Ateneu on al 
voltant de 500 persones han gaudit de la seva ponència “Viure amb entusiasme”. 
Durant més d’una hora, ha explicat als assistents com el fet d’enfrontar-se en el nostre 
dia a dia depèn de la nostra actitud i de ser positius, i ha donat estratègies per poder 
millorar les relacions amb els altres. Küppers es dedica a la formació per vocació i creu 
fermament en les possibilitats que tenen les persones i en la importància de les 
nostres actituds personals per a desenvolupar el nostre enorme potencial, passió i 
entusiasme són les seves dos paraules més importants i el seu objectiu és el d’ajudar 
a les persones a que visquin i treballin amb valors i amb alegria. 

Des de l’Ajuntament de Sant Celoni agraïm a tots els assistents la seva participació, 
que van gaudir d'una ponència plena de bons missatges, i també la generositat d’en 
Víctor Küppers per compartir la seva vitalitat i positivisme. 
 
 
 
Les escoles de Sant Celoni, Llinars del Vallès i Santa Maria de Palautordera 
s'uneixen pel canvi educatiu 
 
Els equips directius de les escoles de Sant Celoni, Llinars del Vallès i Santa Maria de 
Palautordera es van reunir el passat dimarts, 6 de setembre, a la Sala Gran del Teatre 
Ateneu per veure la pel·lícula Most likely to succeed (2015), dins del marc de la xarxa 
Local Baix Montseny de l’Escola Nova 21, programa de tres anys que té com a 
objectiu treballar amb les escoles, persones i institucions, creant espais de debat i 
reflexió cap al marc d’escola avançada, promovent canvis significatius dins dels 
centres educatius. 

En aquest cas, amb la projecció d'aquesta pel·lícula es busca reflexionar sobre la 
necessitat i el canvi de la transformació educativa, ja que es tracta d’un exemple 
interessant de pràctiques educatives alineades amb un propòsit que compartim, el 
desenvolupament integral de les persones en totes les seves dimensions, cognitiva, 
emocional, social i ètica, amb un èmfasi especial en donar autonomia a l’aprenent, 
formar en la presa de decisions i educar el seu esperit crític. 

L’alcalde de Sant Celoni, Francesc Deulofeu i Fontanillas, l’alcalde de Llinars del 
Vallès, Martí Pujol i Casals i la regidora d’ Educació de Santa Maria de Palautordera, 
Marisol Garcia i Beneyto, van donar la benvinguda a mestres, professors i professores 
i equips directiu i van fer la presentació de la pel·lícula. En addició, van agrair la seva 
valuosa tasca educativa, la seva professionalitat i dedicació. Una tasca molt important 
per als municipis, en la qual els Ajuntaments volen recolzar i contribuir per construir 
entre tots l’educació dels segle XXI. 
 

 

Més de 250 caminaires han gaudit del cicle "Passejades a la Fresca" guiades pel 
CESC 

Durant aquest estiu, celonins i celonines han pogut gaudir de l'activitat "Passejades a 
la Fresca", organitzada pel Centre Excursionista Sant Celoni i que consistia en fer 
passejades d'unes dues hores per zones rurals properes al municipi. Aquest cicle ha 



tingut lloc cada dimecres entre el 7 de juny i el 29 de juliol i ha gaudit d'una molt bona 
participació, amb un important grup de caminaires que va anar creixent a mida que 
avançava el cicle: la xifra total ha estat al voltant dels 250. 

El dia 7 de juny es va inaugurar el cicle amb la pujada al Matagalls des de Coll Formic 
 per veure la bonica posta de Sol i tot sopant la sortida de la Lluna des del cim. A la 
baixada van caminar sobre el mar de boira que cobria les valls del Montseny. La 
següent caminada va ser pels voltants de Vallgorguina i la pujada de Campins a Can 
Pereres i Can Perepoc, refrescats per un bon ruixat. Després, l’itinerari per sobre 
Mosqueroles, la passejada per Can Gensana i Can Rubi amb vistes extraordinàries 
sobre la plana. Mes a prop de Sant Celoni va ser la volta per Can Riereta, la Farga i 
Castell d’en Mateu, i Can Illa. No hi podia faltar Olzinelles  des de Can Agustí, 
Collblanc, l’embassament, el Forn de calç i la Riera d’Olzinelles. Finalment, i per tancar 
el cicle, van gaudir d “els camins de Mosqueroles i el Castell dels Moros”. 

Tothom qui estigui interessat a continuar gaudint de la natura fent esport, pot realitzar 
les caminades que organitza el CESC de manera periòdica i que podreu trobar a 
l'agenda del web.  
 

 

 
El Karate Club Just de Sant Celoni aconsegueix bons resultats al Curs Tècnic 
d'Alt Nivell pel Campionat del Món de Tenerife 
 
Els competidors celonins del Karate Club Just, Joan Just Clopés i Jordi Valdivia 
Miranda, han participat aquest cap de setmana al Curs Tècnic d'Alt Nivell que s'ha 
realitzat a Vilafranca (Navarra) com a activitat programada dins del Projecte Mundial 
de la Real Federación Española de Karate de cara al pròxim Campionat del Món 
Tenerife 2017. 

Al curs han assistit un total de 16 esportistes i posteriorment s'ha dut a terme la 
competició, on ambdós esportistes han aconseguit molts bons resultats. 
Concretament, Clopés, que també és membre de la Seleccional Nacional de Karate, 
s'ha alçat amb l'or en la categoria Open Cadet A, mentre que Valdivia ho ha fet amb la 
plata en Open Cadet B.  

Felicitats, esportistes!  
 

http://www.santceloni.cat/agenda.php

