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• Els tres grups municipals es posen d’acord en ubica r el nou CEIP Soler 
de Vilardell als terrenys de l’institut  

• L’alcalde rep al nou cap de la Regió Policial Metro politana Nord  

 
Els tres grups municipals es posen d’acord en ubica r el nou Ceip Soler de 
Vilardell als terrenys de davant de l’institut  
 

Els tres grups municipals amb representació a l’Ajuntament de Sant Celoni (CiU, PSC i 
CUP) han anunciat aquest migdia en roda de premsa l’acord conjunt d’ubicar el nou 
CEIP Soler de Vilardell als terrenys de davant de l’institut.  
 
El darrer ple municipal celebrat el 21 de desembre, es va portar a aprovació la cessió 
d’una finca gratuïta al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya al costat 
de l’IES Baix Montseny per destinar-la a la construcció de l’escola, però en aquell 
moment, PSC i CUP van votar a favor de deixar el tema sobre la taula. 
 
La decisió conjunta arriba després d’unes setmanes de reunions polítiques, tècniques i 
amb els diferents membres de la comunitat educativa. L'alcalde Francesc Deulofeu ha 
mostrat la seva satisfacció perquè, segons ha dit, “es demostra que en els temes 
importants pel municipi, els diferent grups som cap aços d’asseure’ns, discutir i 
arribar a acords”. 
 
Francesc Deulofeu com a representant de l'equip de govern de CiU, Joan Castaño pel 
PSC i Montserrat Vinyets per la CUP han coincidit en què els terrenys de davant de 
l’institut són la millor opció possible i s’han compromès a treballar per garantir uns 
millors accessos.  
 
Demà divendres a les 20.30 h s’ha convocat un Ple extraordinari per ratificar l’acord i 
poder traslladar ràpidament la decisió al Departament d’Educació de la Generalitat i no 
endarrerir el procés que ha de fer possible disposar de la nova escola-institut Soler de 
Vilardell, amb alumnes de 3 fins a 16 anys, a finals del 2011.  
 

 
L’alcalde rep al nou cap de la Regió Policial Metro politana Nord   
 

L’alcalde Francesc Deulofeu va rebre la setmana passada al nou Cap de la Regió 
Policial Metropolitana Nord dels Mossos d’Esquadra, David Piqué, en una trobada 
oficial de presentació. A la trobada també hi va participar la Regidora de Seguretat 
Ciutadana, Dolors Lechuga, representants de la Policia local i dels Mossos d’Esquadra 
de Sant Celoni.   

 

 


