
 

 

 

 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Divendres, 21 de desembre  
 

 
 
Josep Capote pren possessió del càrrec de regidor d e l’Ajuntament de Sant 
Celoni i assumeix les àrees de Seguretat Ciutadana i Recursos Humans  
 
Durant el ple municipal d’ahir dijous 20 de desembre, Josep Capote Martín va prendre 
possessió del càrrec de regidor per la llista del Partit dels Socialistes de Catalunya – 
Progrés Municipal (PSC-PM). Josep Capote agafa el relleu a Jordi Arenas que en data 
22 d’octubre de 2012 va comunicar la seva renúncia a la seva condició de regidor 
municipal.  El nou regidor assumirà la regidoria de Seguretat Ciutadana i l’àmbit de 
Recursos Humans.  
 
 

El Ple municipal aprova una moció conjunta d’adhesi ó i recolzament al manifest 
de Somescola.cat  
 
Tal i com es va acordar al Consell Escolar Municipal de Sant Celoni, tots els grups 
municipals van portar al Ple una moció conjunta d’adhesió i recolzament al manifest de 
Somescola.cat del passat dilluns 10 de desembre.  
 
En aquest sentit, els 17 regidors de l’Ajuntament de Sant Celoni afirmen a la moció 
que comparteixen plenament el manifest de rebuig frontal al projecte de llei d’educació 
que esta impulsant el Govern central a través del ministre Wert.  
 
El text del manifest, que ahir van llegir dos representants del Consell Escolar 
Municipal, un de l’escola pública i un de la concertada, és el següent: 
 

“Les entitats que formem Somescola.cat tornem, després de gairebé dos anys, a la plac ̧a 

de Sant Jaume, símbol del nostre govern, per afirmar ben fort i més convençuts que mai: 
“Per un país de tots, l’escola en català!” 
 
Ho fem avui, dia 10 de desembre, Dia Mundial dels Drets Humans, per exigir que el català, 
llengua pròpia de Catalunya, ocupi a les nostres escoles el lloc que li correspon i continuï 
essent la llengua vehicular dels aprenentatges. 
 
AFIRMEM: 
 
- Que considerem l'ensenyament un element clau de país i, per això, refermem el nostre 
compromís per una escola catalana, de qualitat, equitativa, que tingui ben present la 
cohesió social i que tendeixi a l'excel·lència. 
 
- Que les llengües no han de ser mai percebudes com un problema, sinó com una 
oportunitat. Volem que, en acabar els seus estudis obligatoris, l'alumnat de Catalunya 
sigui, com a mínim, trilingüe. Això vol dir que sigui competent –i que ho demostri– en 
català, castellà i una altra llengua estrangera. En el món global en què vivim, el 
coneixement de llengües ens obre portes i ens fa competitius. 



 
- Que separar l'alumnat de les nostres escoles per raons lingüístiques seria un error 
pedagògic molt greu, que implicaria riscos molt elevats de fractura social. 
 
- Que és al nostre Parlament a qui correspon, d'acord amb les seves competències, 
dissenyar el model educatiu que es consideri més idoni per assolir els millors resultats i 
que és al Govern a qui correspon fer complir les lleis del Parlament. Per això, 
Somescola.cat demana al nostre govern que no cedeixi en cap dels aspectes que 
s'expressen al títol II de la Llei d’educació de Catalunya (LEC), pel que fa a la política 
lingüística, i li recorda que compta amb el nostre suport per defensar-los. 
 
SUBRATLLEM: 
 
- Que l'avantprojecte de la nova Llei d'educació (LOMCE) del ministre Wert és 
inacceptable a Catalunya perquè proposa una contrareforma educativa retrògrada, 
recentralitzadora, harmonitzadora, inútil i que no serveix per preparar l'alumnat català per 
fer front als reptes que la situació actual planteja. 
 
- Que l’avantprojecte de llei esmentat representa una ofensiva global contra la possibilitat 
d'establir currículums adequats a la nostra realitat, conculca la capacitat del Parlament de 
Catalunya per decidir sobre el model educatiu i no respecta el que ha legislat el nostre 
Parlament a partir d'un amplíssim consens polític i social. 
 
- Que l'obsessió malaltissa i pre-constitucional del senyor Wert envers la llengua catalana 
es concreta a equiparar-la a la categoria d'«especialitat» –al mateix nivell que la tercera 
llengua estrangera–, anima a obrir definitivament la porta a la segregació de l'alumnat per 
motius de llengua dintre del mateix centre educatiu i preveu la subvenció de centres de 
titularitat privada que s'avinguin a fer l'ensenyament en castellà. 
 
EN CONSEQÜÈNCIA: 
 
- Somescola.cat manifesta el seu rebuig frontal a aquest projecte de llei (LOMCE) i 
constata que la gravetat del moment és màxima. Mai ningú no s'havia atrevit a proposar-
nos que esborréssim 35 anys d'escola democràtica catalana, avalada i reconeguda com 
una experiència d'èxit. 
 
- Somescola.cat demana al nostre Govern la màxima contundència en la defensa d'un 
patrimoni pedagògic que hem construït entre tots. 
 
- Somescola.cat es compromet a continuar treballant units, la societat civil i tots els centres 
escolars i educatius de Catalunya, en defensa de la nostra escola, que és garantia de futur 
per als nostres joves i per al país sencer. 

 
PER UN PAÍS DE TOTS, L’ESCOLA EN CATALÀ!  

 

 
 
Els 13 ajuntaments participants renoven el conveni del Pla integral sobre 
consum de drogues el Tritó del Baix Montseny   

Dimecres 19 de desembre va tenir lloc a la Sala de plens de l'Ajuntament de Sant 
Celoni, la signatura del conveni de col·laboració del programa del Tritó del Baix 
Montseny (Pla integral sobre consums problemàtics de drogues) per als propers 4 
anys. El treball principal del Tritó és la promoció d’activitats preventives, afavorir 
l'accés al tractament i activar recursos d'inserció.  

L'alcalde de Sant Celoni, Joan Castaño, va explicar que des que el 1999 el Tritó va 
començar la seva tasca  “ha atès molts casos concrets però sobretot ha 
aconseguit treballar en la prevenció entre infants i joves i de ben segur, ha 
aconseguit reduir el nombre d'addiccions”.  El Tritó del Baix Montseny, va recordar 
Joan Castaño és una mostra que “anys enrere ja hi havia aquesta voluntat de 
treballar mancomunadament i aconseguir fer arribar serveis a municipis petits 
que d'altra manera els hauria estat impossible”.  



Els 13 ajuntaments signataris del conveni són: Cànoves i Samalús, Campins, Fogars 
de Montclús, Gualba, Llinars del Vallès, Montseny, Sant Antoni de Vilamajor, Sant 
Celoni, Sant Esteve de Palautordera, Santa Maria de Palautordera, Sant Pere de 
Vilamajor, Vallgorguina i Vilalba Sasserra. 

. 

 


