
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA  
Dijous, 3 de desembre de 2009 
 

- Ajuntament, centres educatius i Departament d’Educa ció acorden el 
procés d’implementació del model d’escolarització 3 -16 als centres 
públics de Sant Celoni L’alcalde i les directores d el Pallerola, Soler de 
Vilardell i l’IES Baix Montseny valoren molt positi vament els acords 
assolits 

- Tots i totes posem punt i final a la violència vers  les dones!. El Servei a la 
Dona ha atès 45 demandes els darrers 10 mesos 

- Més suport a l’ocupació amb sessions formatives gra tuïtes 
- Aquest cap de setmana torna el banc de sang a Sant Celoni 
 
- AGENDA 

 
 

   

Ajuntament, centres educatius i Departament d’Educa ció acorden el procés 
d’implementació del model d’escolarització 3-16 als  centres públics de Sant 
Celoni  
 
L’ajuntament avançarà el diners perquè el Pallerola  tingui ESO ben aviat  
 
L’alcalde Francesc Deulofeu i les directores del Pallerola, Núria Solanas, del  Soler de 
Vilardell, Lourdes Butifoll i l’IES Baix Montseny, Teresa Borotau valoren molt 
positivament els acords assolits a la reunió que van mantenir aquest dimecres 2 de 
desembre amb els Serveis Territorials del Departament d’Educació on es van acordar 
un seguit d’actuacions per implementar el model d’escolarització 3 – 16 als centres 
públics del municipi tal i com va aprovar per unanimitat el Consell Escolar Municipal el 
3 de juliol passat i que posteriorment va ratificar el Ple municipal. 
 
Segons es desprèn de l’acord, l’ajuntament de Sant Celoni avançarà els diners perquè 
el CEIP Josep Pallerola tingui ESO dins el mateix centre; el nou IES Baix Montseny es 
construirà en dos edificis, un per acollir 4 línies de batxillerat més cicles formatius de 
grau mitjà i grau superior i un altre per 2 línies d’ESO que acabarà sent del CEIP Soler 
de Vilardell; aquest centre, que actualment està al Pugidollers, es construirà en un 
solar adjacent a l’institut.   
 
Segons l’alcalde, Francesc Deulofeu, es tracta “d’un pas molt important cap al 
model que vam acordar tota la comunitat educativa i  que millorarà l’oferta dels 
centres públics”    
 
 
L’ajuntament avançarà els diners perquè el CEIP Pal lerola tingui ESO  
Construcció de l’edifici que donarà cabuda a dues línies d’ESO al CEIP Josep 
Pallerola per tal que pugui ofertar dins el mateix centre els ensenyaments del 3 als 16 
anys. L’ajuntament de Sant Celoni i el Departament d’Educació estan tramitant un 
conveni de col·laboració on l’Ajuntament avançarà els diners per encarregar el projecte 
i la construcció de l’edifici i posteriorment el Departament d’Educació li anirà retornant 



els diners. L’objectiu de l’ajuntament es poder començar a redactar el projecte 
construcció durant l’any 2010. 

 
L’IES Baix Montseny tindrà edifici nou  
Construcció del nou edifici de l’IES Baix Montseny al mateix solar de l’actual edifici, 
compaginant la construcció del nou edifici i la provisionalitat de l’actual. Per atendre la 
provisionalitat l’Ajuntament posarà a disposició del centre educatiu la zona esportiva 
de Can Sans en horari escolar. La construcció es projectarà en dos edificis: 

o Un edifici amb dues línies d’ESO enganxat al solar continu on es 
construirà el CEIP Soler de Vilardell. En el moment que siguin 
necessàries dues línies d’ESO al CEIP Soler de Vilardell, l’edifici es 
traspassarà a aquest centre. 

o Un altre edifici amb previsió de 4 línies de batxillerat més cicles 
formatius de grau mitjà i grau superior. 

El Departament d’educació preveu la redacció del projecte constructiu durant l’any 
2010. Posteriorment, el govern de la Generalitat haurà d’aprovar la construcció de 
l’edifici que es preveu que duri 18 mesos. 

 
 
 
El CEIP Soler de Vilardell es construirà al costat de l’IES Baix Montseny 
Construcció de l’edifici del CEIP Soler de Vilardell a un solar de 9.620,70 m2 adjacent 
al solar actual de l’IES Baix Montseny. L’ajuntament ja va cedir el solar al Departament 
d’Educació per a la construcció del nou edifici de l’IES. Durant el mes de desembre 
l’ajuntament haurà de tramitar el canvi del solar per a un centre d’educació primària i 
secundària. El Departament d’Educació planifica el projecte del centre educatiu en 
dues fases: 

o 1a fase construcció d’una línia educativa 
o 2a fase ampliació a dues línies educatives  
o Posteriorment, es preveu poder traspassar l’edifici que es construirà per 

a dues línies d’ESO a l’IES Baix Montseny, com a secundària de 
l’Institut – Escola Soler de Vilardell. 

El Departament d’Educació preveu un model de construcció industrialitzada 
que està donant molt bons resultats i que permetrà encarregar a l’hora el 
projecte constructiu i l’obra.  

 
Mesos abans, ja s’havia acordat amb el Departament d’Educació i l’Ajuntament de 
Santa Maria de Palautordera la construcció a la zona de El Temple d’un centre de 
dues línies d’ESO que oferís la continuïtat educativa dels infants del CEIP La Tordera. 

 

 

 

Tots i totes posem punt i final a la violència vers  les dones!   
El Servei a la Dona ha atès 45 demandes els darrers  10 mesos 
 
Al voltant del 25 de novembre, dia internacional contra la violència vers les dones, 
l’ajuntament i diverses entitats van organitzar un conjunt d’actes per promoure la 
igualtat de gènere i sensibilitzar a tota la població sobre la necessitat de posar fre a 
aquest tipus de violència. Al Baix Montseny, per exemple, aquest any 2009 hi ha hagut 
de moment 30 denúncies de violència de gènere, la meitat a Sant Celoni.  
 
L’acte central va ser el mateix dia 25 a la plaça de la Vila. L’alcalde Francesc Deulofeu 
va presentar l’acte i va manifestar “la necessitat urgent de treballar plegats per 
eradicar qualsevol tipus d’abús, com els que es pro dueixen, sovint en silenci, 
contra les dones” . La lectura del manifest commemoratiu la va fer Maria Marsol i tot 



seguit la companyia Delícies va presentar tres històries en veu i saxo del seu repertori 
Heroïnes quotidianes. L’Associació Neurològica Amics del Baix Montseny va  repartir 
llaços contra la violència vers les dones i l’Associació Dansa del Ventre va penjar un 
llaç lila a la façana de Can Ramis. 
 
El Servei a la Dona ha atès 45 demandes els darrers  10 mesos  
L’ajuntament de Sant Celoni disposa del Servei a la Dona que atén a persones que es 
troben en una situació de conflicte en la seva relació de parella i/o pateixen 
maltractaments físics i/o psíquics i necessiten orientació i assessorament jurídic, 
psicològic i/o social. Aquest any el Servei ha atès 45 demandes, 29 de les quals del 
municipi i la resta de dones de Santa Maria de Palautordera i Sant Esteve de 
Palautordera.  
 
Des de l’any 1998,  els diferents serveis del Baix Montseny que intervenien o podien 
intervenir davant d’un cas de violència de gènere van signar un protocol d’adhesió al 
Servei a la Dona establint un circuit d’atenció i coordinació entre ells. Aquest protocol 
està  funcionant des d’aquell moment amb una bona valoració per part de tots els 
agents implicats. 
 

(S’adjunten imatges)  

 

 

Més suport a l’ocupació amb sessions formatives gra tuïtes  

El Club de Feina del Servei Municipal d’Ocupació ha posat en marxa les Sessions  
formatives. Es tracta de diferents accions formatives gratuïtes adreçades a totes 
aquelles persones en edat laboral que estiguin inscrites al Servei Municipal d’Ocupació 
i que vulguin ampliar i/o millorar el seu coneixement i ús dels diferents recursos pera 
trobar feina, inclòs l’ús de les noves tecnologies. 

És una formació de curta durada (2hores), flexible, actualitzada i a mida, ja que les 
persones interessades poden apuntar-se a una sessió o a totes. 

 Aquestes accions es porten a terme els dimarts a la tarda en el mateix espai del Club 
de Feina (edifici del Safareig) a partir de les 17 h. 

Aquesta setmana la sessió es va dedicar a com fer un currículum digital i les següents 
per aquest ordre, tractararn de com fer un compte de correu electrònic i donar-se d’alta 
a les principals borses de treball per Internet (11 de desembre); Informació sobre els 
diferents canals de recerca de feina (15 de desembre) i el procés de selecció: 
l’entrevista de feina, les proves psicotècniques i les dinàmiques de grup (22 de 
desembre).  

Les persones interessades en accedir a aquesta formació han fer reserva de plaça al 
Club de Feina els dilluns, dimecres o dijous al matí, de 9 a 13.30, per telèfon (al 93 864 
12 00) o bé a l’adreça orientaciolaboral@santceloni.cat. Per al taller de correu 
electrònic i recerca per Internet és imprescindible tenir coneixements bàsics 
d’informàtica. 

 

Aquest cap de setmana torna el banc de sang a Sant Celoni  

Divendres i dissabte a Can Ramis torna el Banc de sang a Sant Celoni: divendres de 5 
a 9 del vespre i dissabte de 10 a 2 i de 5 a 9 del vespre. Hi poden col·laborar tots els 
grups sanguinis, això sí, s’ha de tenir més de 18 anys, pesar més de 50 quilos, no 
haver viatjat en els últims mesos a segons quin país, ni haver visitat últimament el 
dentista i no cal anar-hi en dejú. Aquesta serà l’última campanya de donació de sang 
d’aquest 2009. l’any passat per aquestes dates hi van anar 170 donants i es van 



recollir 154 bosses, xifra que volen igualar o superar des de l’Associació de donants de 
sang i el banc de sang.  

 

AGENDA 

(De divendres 4 de desembre a diumenge 13 de desemb re) 

 

divendres 

4 
desembre 

2009 
17:00 

Banc de sang a 
Sant Celoni  
Amb una vegada no 
n'hi ha prou 

Lloc:  Can Ramis  
Amb una vegada no n'hi 
ha prou 
  

dissabte 

5 
desembre 

2009 
10:00 

Banc de sang a 
Sant Celoni  
Amb una vegada no 
n'hi ha prou 

Lloc:  Can Ramis  
Amb una vegada no n'hi 
ha prou 
  

diumenge 

6 
desembre 

2009 
18:00 

Cinema: Hacia 
rutas salvajes, de 
Sean Penn  
Cinema a l'Ateneu 
2009-10 

Lloc:  Sala petita de 
l'Ateneu 
Preu:  gratuït 
Tipus d'acte:  Cinema  
Cinema a l'Ateneu 2009-
10 
  

divendres 

11 
desembre 

2009 
20:30 

Concert: Taima 
Tesao (Toni Xuclà-
Laura Guiteras)  
10 anys! Biblioteca de 
Sant Celoni 
l'Escorxador 

Lloc:  Biblioteca 
l'Escorxador 
Tipus d'acte:  Música  
10 anys! Biblioteca de 
Sant Celoni l'Escorxador 
  

dissabte 

12 
desembre 

2009 
22:00 

Música clàssica: 
Un tast de cordes 
Programa Entrefestes 

Lloc:  Sala gran de 
l'Ateneu 
Preu:  Vegeu Entrades 
programa Entrefestes 
Tipus d'acte:  Música  
Programa Entrefestes 
  

diumenge 

13 
desembre 

2009 
06:30 

Gósol-Tuixén i 
Tuixén-Gósol  
GR 107: "Camí dels 
Bons Homes" + GR 
150 

Lloc:  Plaça Comte del 
Montseny 
Organitza:  CESC 
Tipus d'acte:  Esports  

diumenge 

13 
Consulta popular 

sobre la 
independència  

Lloc:  A tots els punts del 
municipi habilitats per 
efectuar la votació 



desembre 
2009 
09:00 

Sant Celoni i la 
Batllòria decideixen 

Durada:  El dia 13 de 
desembre de 9 a 20h. 
Organitza:  Plataforma 
organitzadora de la 
consulta popular sobre la 
independència dels 
Països Catalans  
Sant Celoni i la Batllòria 
decideixen 
  

diumenge 

13 
desembre 

2009 
18:00 

Concert i ball, amb 
l'Orquestra 
Montgrins  
Concert i ball a 
l'Ateneu 

Lloc:  Sala gran de 
l'Ateneu 
Preu:  7 € 
Tipus d'acte:  Dansa, 
Música  

 


