
 

 
 
NOTA DE PREMSA  

Dimecres, 18 de maig de 2011 

 
• Una setantena de persones conclouen amb èxit un cur s de formació en 

conducció de carretons elevadors i neteja domèstica  i industrial 
 

• Punt 7 ràdio farà el seguiment electoral aquest diu menge. A partir de les 8 
del vespre, segueix els resultats en directe! 

 
• Dimarts 24 de maig, nou bateig d’escalada al rocòdr om del Sot de les 

Granotes. Durant el juliol, curs d’escalada infanti l i per a adults 
 

• Prop de 150 alumnes a la matinal d’atletisme  

• AGENDA 
 
 
 
L’Ajuntament signa un conveni amb el Barça per col· laborar en diverses iniciatives 
de foment de l’esport i la formació entre els joves  
Les iniciatives beneficiaran a joves del municipi i  també als dels països del Tercer 
Món amb qui Sant Celoni coopera 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni va signar ahir dimarts un conveni de col·laboració amb la 
Fundació del Futbol Club Barcelona per a desenvolupar diverses iniciatives conjuntes en 
relació a la formació i l’esport en el col·lectiu de joves, tant des del nostre municipi, com 
en països del Tercer Món amb qui col·laborem. 
 
Aquest conveni és fruit d’un compromís que va prendre l’alcalde en el viatge de treball al 
Senegal, on una vintena de joves van demanar-li equipació per a poder jugar a futbol. 
Per a donar-ne compliment, l’alcalde va demanar suport a la Fundació, que ha accedit a 
col·laborar amb el municipi amb iniciatives molt més ambicioses. De moment, però, 
aquesta setmana ja es fa efectiu l’enviament de material esportiu a Senegal. 
 
En la reunió prèvia entre el president de la Fundació, Josep Cortada (a la foto) i l’alcalde 
de Sant Celoni, Francesc Deulofeu, es va comprovar la complicitat en les línies de treball 
d’ambdues institucions tant pel que fa a la cooperació en el desenvolupament, com en el 
foment de la formació dels joves com a prioritat. 
 
La regidora de Comunitat, Laura Costa i Bakeba Jikinneh, representant del GRIMM, Grup 
d’Immigrants del Baix Montseny, també van ser presents a la signatura.  
 
 
 
 
 
 

 



Una setantena de persones conclouen amb èxit un cur s de formació en conducció 
de carretons elevadors i neteja domèstica i industr ial  
 
L’ajuntament, amb l’ajuda d’un programa del Ministe rio de Trabajo e Inmigración, 
emmarca aquest projecte en les mesures de reconvers ió del mercat laboral per 
combatre la crisi.  
 
L’ajuntament de Sant Celoni, amb la col·laboració del programa de projectes innovadors 
a favor de la integració de les persones immigrades del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración, ha dut a terme un segon curs de formació laboral en tres perfils 
professionals: auxiliar de neteja domèstica, auxiliar de neteja industrial i conductor de 
carretons elevadors. 
 
El curs, que s’ha realitzat entre el 14 de febrer i l’11 de maig, es va iniciar amb un procés 
de selecció a través del Servei d’Orientació Laboral amb la col·laboració del Centre de 
Formació d’Adults i l’Àmbit d’Immigració de Sant Celoni. El total d’alumnes ha estat 68 
(42 homes i 26 dones), 6 d’ells de nacionalitat espanyola. La formació ha consistit en un 
bloc comú en àmbits com llengua catalana, informàtica bàsica i orientació laboral i la part 
pràctica a empreses de la zona: BB Serveis – 17 alumnes a neteja domèstica  i 16 a 
neteja industrial-, Bensalut – 18 alumnes- i a BCN Prevención Integral – 18 alumnes-. Els 
i les alumnes han estat tutoritzats durant tot el procés i han obtingut també un itinerari 
personalitzat de formació segons les seves pròpies circumstàncies. L’objectiu d’aquesta 
formació és la normalització social i laboral de les persones d’origen estranger que viuen 
a Sant Celoni.  
 
Durant la cloenda, els i les alumnes van valorar molt positivament l’experiència, 
assegurant que els havia significat una gran oportunitat més enllà dels evidents 
coneixements laborals, pel que fa al nivell de llengua catalana i el coneixement de 
l’entorn social del municipi i, per tant, de relació amb la població d’acollida en general. 
 
 
 
 
Punt 7 ràdio farà el seguiment electoral aquest diu menge  
A partir de les 8 del vespre, els resultats en dire cte! 
 
Punt 7 ràdio oferirà una programació especial aquest diumenge amb motiu de les 
eleccions municipals. Als butlletins de les 9, 10 i 11 del matí hi haurà informació d’interès 
per anar a votar (com saber la mesa on anar a votar, què poden fer les persones amb 
mobilitat reduïda, documentació que s’ha de portar, etc). A L’info 7 de 2/4 de 2 del migdia 
es farà un recull de com ha anat el matí i com i on han votat els caps de les llistes 
municipals. A partir de les 8 del vespre, començarà un programa especial on se seguirà 
el recompte de vots mesa per mesa i tancarà aquest espai la valoració dels caps de 
llista.   
D’altra banda, el debat entre els alcaldables del PSC, CiU, CUP, ICV i ERC emès en 
directe dimarts 17 de maig des de la sala Bernat Martorell ja està disponible a ràdio a la 
carta www.santceloni.cat/radio. 
 
 
 
Dimarts 24 de maig, nou bateig d’escalada al rocòdr om del Sot de les Granotes  
Curs d’escalada aquest juliol infantil i també per a adults 

El Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes organitza per dimarts 24 de maig un 
nou bateig d'escalada de 18.30 a 21.30 h al rocòdrom de l’equipament. L'activitat està 



oberta a tothom, petits i grans, amb un preu unitari de 2,50 €, i només requereix anar-hi 
amb roba còmode. Les persones interessades en participar-hi s'han d'apuntar a la 
recepció del Centre (c. Francesc Macià, 15 o al telèfon 93.848.69.13). 

D'altra banda, durant el mes de juliol el Centre organitza dos cursos d’iniciació a 
l’escalada: un d’infantil (fins a 15 anys) i un altre per adults (majors de 16 anys). 
Els dies del curs seran el 5, 12, 19 i 26 de juliol i l’horari del curs infantil és de 
17.30 a 19 h i el d’adult de 19 a 20.30 h.  Per als abonats el preu és de 50 euros i 
per la resta, 55 euros. El curs inclou el material i l’assegurança d’accidents 
obligatòria. Per inscriure’s cal adreçar-se a la recepció del Centre Municipal 
d’Esports a partir del 30 de maig.  
 
 
Prop de 150 alumnes a la matinal d’atletisme  
 
Dimecres18 de magi s’ha celebrat a la Pista Municipal d’Atletisme una matinal d’atletisme 
per a alumnes de 5è de primària de les escoles municipals adherides al Pla Català de 
l’Esport a l’escola (Cor de Maria, Pallerola, Escola Motnegre i la Tordera). 
 
Un total de 143 alumnes han participat a les diverses proves de velocitat, llançament, salt 
i relleus. Cal destacar l’esforç per part de tots els participants en cada una de la prova 
que prenien part i el molt bon ambient que s’ha creat entre tots. L’Ajuntament de Sant 
Celoni s’encarrega de l’organització i coordinació de la jornada. 
 

 
AGENDA Consultar l’agenda de: http://www.santceloni .cat/agenda  

 

 

 


