
 

 

 

 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Dimecres, 5 de maig de 2013 
 
 

• L’Ajuntament de Sant Celoni ofereix a la Generalita t 1 milió i mig d’euros 
per construir l’edifici de l’escola Soler de Vilard ell i un edifici de formació 
professional per l’Institut Baix Montseny. L’alcald e i la regidora de Cultura 
insisteixen a la Generalitat sobre la urgència de c onstruir la nova escola 
Soler de Vilardell  

 
• Del 10 al 27 de juny, preinscripció per als nous al umnes a l’Escola 

d’Adults. L’Ajuntament continua apostant per la for mació de joves i adults 
i ofereix més cursos d’idiomes i informàtica, entre  altres 

• Fins el 30 de juny: oberta la convocatòria de prest acions permanents per 
a pagar el lloguer 2013. Dilluns 10 a les 19 h, seg ona sessió informativa 
de l’Oficina d’Habitatge a la Sala Bernat Martorell  de Can Ramis 

• Xerrada-debat: L'habitatge, un dret en perill , divendres a les 19.30  h a la 
Sala Bernat Martorell organitzada per la PAH Baix M ontseny, Creu Roja, 
Càritas, Cercle Econòmic i Social Baix Montseny amb  la col·laboració de 
l’Ajuntament  
 

• Arriba el 5è Festival de les veus als jardins de la  Rectoria Vella. Diumenge 
9 de juny a les 20 h  

 
• Un centenar de persones participen a la jornada “Di vulgació, ciència i 

món forestal” organitzada a Sant Celoni. Acord gene ral per a la promoció 
a Sant Celoni del futur Museu del Bosc de Catalunya  

• Obertes les inscripcions a Sax Sala del curs gratuï t sobre L'entrenador 
d'habilitats directives. Tindrà lloc dimecres 26 de  juny de 9.30 a 14.30 h  

 
• Inauguració de l’exposició Sensacions i camins  de Miquel Molinero, 

aquest dissabte a les 19 h a la Rectoria Vella  
 

• Comença el 8è cicle de concerts de joves músics “a l’olivera”: cada 
dissabte de juny a les 7 de la tarda a la Sala Peti ta 

• Vine a conèixer les papallones de Sant Celoni aques t dissabte 8 de juny 
de 2/4 d'11 matí a la 1 del migdia. Es farà una pas sejada des de la Rectoria 
Vella cap a Maribaus tot tornant per la font del Sa gristà 

 
• Aquest dissabte, Fem dissabte! passejada vora el ri u i recollida de brossa 

 
• Sant Celoni amb el Dia Mundial sense Tabac: taula i nformativa, 

cooximetries i lliurament de premis del concurs esc olar de dibuix 
 



 

 

 

 

L’Ajuntament de Sant Celoni ofereix a la Generalita t de Catalunya 1 milió i mig 
d’euros per construir l’edifici de l’escola Soler d e Vilardell i un edifici de 
formació professional per l’Institut Baix Montseny  
 
L’alcalde i la regidora de Cultura insisteixen a la  Generalitat sobre la urgència de 
construir la nova escola Soler de Vilardell  
 
El passat dilluns 3 de juny de 2013, Sant Celoni va rebre la visita del director general 
de Centres públics, Jordi Roig, i el director de Serveis Territorials de Maresme – Vallès 
Oriental, Josep Vicent Garcia Caurín. 
 
Durant la reunió mantinguda a la Sala de plens, l’alcalde de Sant Celoni, Joan Castaño 
i la regidora de Cultura, Júlia de la Encarnación,  han traslladat novament al 
Departament d’Ensenyament la urgència d’executar l’obra de l’escola Soler de Vilardell 
i de l’edifici de formació professional de l’Institut Baix Montseny.  
 
Els tècnics del Departament d’Ensenyament han valorat l’obra en 5.600.00 €. L’alcalde 
de Sant Celoni, Joan Castaño, va oferir al Departament d’Ensenyament la possibilitat 
que l’Ajuntament de Sant Celoni aportés 1 milió i mig d’euros. Segons va declarar 
l’alcalde, “El pressupost global de l’Ajuntament és de 17 mili ons d’euros, però 
estem disposats a destinar 1 milió i mig d’euros, p rop del 9 % del pressupost 
anual de l’Ajuntament, a ajudar a finançar l’obra d e construcció de l’escola Soler 
de Vilardell i de l’edifici de formació professiona l de l’Institut Baix Montseny. 
L'educació és un tema prioritari per l'equip de gov ern, ja que invertir en educació 
és invertir en futur”.   
 
Durant la trobada d’aquesta setmana, la regidora Júlia de la Encarnación va explicar el 
treball que està fent l’Ajuntament de Sant Celoni amb l’escola Sant Gervasi per tirar 
endavant, conjuntament amb el sector químic del Baix Montseny,  formació 
ocupacional i professional en l’àmbit de les operacions i processos químic. De la 
Encarnación  va manifestar la “necessitat d’iniciar el més aviat possible la 
construcció industrialitzada de l’edifici definitiu  de l’escola Soler de Vilardell i la 
necessitat d’un nou edifici per a la Formació Profe ssional que pugui donar 
cabuda als cicles de grau mitjà i grau superior de les dues famílies actuals i que 
permeti ampliar l’oferta amb formació ocupacional d e l’àmbit de la processos 
químics i formació professional de la família de la  Química. En aquests 
moments, més que mai, hem d’invertir en formació”.   
 
El director general de Centres públics, Jordi Roig, va manifestar que el Departament 
d’Ensenyament, també, valora com a prioritats a Sant Celoni la construcció de l’edifici 
de l’escola Soler de Vilardell i de l’edifici de formació professional de l’Institut Baix 
Montseny. Per aquesta raó, va proposar signar un protocol entre la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament de Sant Celoni on s’acordi la construcció en paral·lel 
d’aquests dos  edificis i l’aportació de l’Ajuntament d’un milió i mig d’euros. La 
signatura d’aquest protocol permetrà poder començar la redacció del projecte executiu 
dels dos edificis a finals d’aquest any 2013.  
 
Per a l’any 2014, Jordi Roig es va comprometre a treballar per poder disposar de la 
consignació pressupostària als pressupostos de la Generalitat de Catalunya que 
permetrà signar un conveni de col·laboració entre les dues administracions per tirar 
endavant l’execució de les obres. 
 
 
 



 
 
 
Dilluns comença la preinscripció per als nous alumn es a l’Escola d’Adults  
L’Ajuntament continua apostant per la formació de j oves i adults i ofereix més 
cursos d’idiomes i informàtica, entre altres 
 
A partir de dilluns i fins el 27 de juny tindrà lloc el període de preinscripció per als nous 
alumnes a l’Escola d’Adults, a Sax Sala per al curs 2013/2014. Des de l’Ajuntament 
s’ha treballat per mantenir i ampliar l’oferta formativa tot adaptant-la a les noves 
necessitats del mercat laboral. Entre les principals novetats: més nivells d'Alemany i 
d'Anglès, l’inici de l’ensenyament de Francès i més nivells d’informàtica, entre altres. 
Segons la regidora de Cultura i Educació, Júlia de la Encarnación, “convençuts que 
el dret a l’educació ha de ser un dret igual per a tothom, seguirem treballant per 
ampliar l’oferta formativa del municipi tot adaptan t-la a les noves necessitats del 
mercat laboral.“ 
 
Continua l’ampliació de la formació en llengües est rangeres 
En resposta a la demanda recollida per l’Ajuntament entre els joves i el món 
empresarial de la vila, Sax Sala ha ampliat aquest curs  la formació en llengües 
estrangeres amb un curs d'alemany inicial que permet l’obtenció del certificat A 1 de 
l’Institut Goethe. En aquesta mateixa línia, el curs anterior ja es va fer un esforç 
important per tal de poder millorar l'oferta formativa en anglès amb els cursos per a la 
preparació als exàmens oficials del Preliminary English Test i del First Certificate de la 
Universitat de Cambridge, que es van realitzar a Sant Celoni mateix.  
 
L’aposta per les llengües estrangeres continua i el curs vinent s’oferiran més nivells 
d’Anglès (des del nivell bàsic fins el First Certificate) i Alemany (A1 i A2)  i s’afegeix un 
nou idioma, el Francès, amb nivell inicial.  
 
 
Més oferta en Tecnologies de la Comunicació   
L’Escola d’Adults té una oferta trimestral amb diferents nivells d’informàtica per a 
usuaris, tant per a iniciar-se com per millorar coneixement, que s’ampliarà el curs 
vinent amb un tercer nivell d’Alfabetització digital. Més de 90 alumnes s’han format 
enguany en aquest àmbit de Tecnologies de la Comunicació que també  inclou cursos 
de disseny de pàgines web, retoc fotogràfic digital, Autocad, 3d, etc. 
 
A més a més dels cursos de formació, Sax Sala és centre col·laborador autoritzat per 
la Generalitat de Catalunya per dur a terme les proves telemàtiques per a l’obtenció 
dels certificats ACTIC. Les persones que superen satisfactòriament la prova obtenen 
un certificat que emet la Generalitat i que els acredita un determinat nivell (bàsic, mitjà 
o avançat) de competències en TIC davant de qualsevol empresa o administració. 
Aquest curs 14 persones han obtingut el seu certificat ACTIC. 
 
 
Obtenir les competències bàsiques  
Una mitjana de 130 persones es formen cada any a l’Escola d’Adults  en els diferents 
nivells d’ensenyaments inicials que s’hi ofereixen: aprendre a llegir i escriure I i II, 
perfeccionar la lectura i l’escriptura i certificat  d’estudis . Els alumnes assoleixen 
els coneixements bàsics de llengua, matemàtiques ciències socials i naturals. 
D’aquesta manera obtenen el certificat que els permet, si s’escau,  incorporar-se al 
món laboral amb millors condicions. 
 
 
Tornar a estudiar  
Aquells joves que han deixat els estudis o que volen accedir a cicles formatius o a la 
universitat tenen l’oportunitat de preparar-se a l’Escola d’Adults.  
 



El centre ofereix el curs per obtenir el Graduat en Educació Secundària (GESO)  -que 
des d’aquest darrer any es pot cursar amb avaluació continuada-, cursos de 
preparació per a superar les proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà, de  
Grau Superior i accés a la Universitat.  Enguany, 170 alumnes s’han matriculat en 
aquest àmbit per a la preparació tant de proves comunes com específiques o en el 
curs de GESO amb avaluació continuada.  
 
 
Tota la informació sobre la preinscripció i matrícu la a : 
www.santceloni.cat/10971  
 

 
 

Fins el 30 de juny. Oberta la convocatòria de prest acions permanents per a 
pagar el lloguer 2013  

Dilluns 10 a les 19 h, segona sessió informativa de  l’Oficina d’Habitatge a la Sala 
Bernat Martorell de Can Ramis 

Fins el 30 de juny està oberta la convocatòria de prestacions permanents per a pagar 
el lloguer 2013. L’ajut va destinat a unitats de convivència amb ingressos inferiors a 
1,5 IRSC (16.121,18 € per a una família de quatre membres resident a Sant Celoni).  
L'import màxim que es podrà aconseguir serà de 200 euros mensuals i serà la 
diferència entre el preu del lloguer i el 30% dels ingressos de la unitat de convivència. 
Els sol·licitants hauran d’acreditar residència legal a Catalunya durant 5 anys i els 
ingressos no podran ser inferiors als necessaris per a pagar el lloguer. No podran 
demanar aquestes ajudes les persones que tinguin contractes de lloguer signats entre 
familiars, o que ja tinguin un habitatge en propietat.  
 
Dilluns 10 de juny a les 19 h a la Sala Bernat Martorell de Can Ramis, l’Ajuntament de 
Sant Celoni i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya organitzen una xerrada informativa 
sobre les prestacions per al pagament del lloguer, oberta a tothom. El passat 30 de 
maig es va fer la primera.  
 
 
Xerrada-debat: L'habitatge, un dret en perill , divendres a les 19.30  h a la Sala 
Bernat Martorell   
 
L’Habitatge, un dret en perill és el tema de la xerrada- debat que tindrà lloc aquest 
divendres 7 de juny a les 19.30 h a la Sala Bernat Martorell de Can Ramis. L’acte, 
obert a tothom, l’organitza la Plataforma d’Afectats per la hipoteca i l’habitatge Baix 
Montseny, Creu Roja, Càritas i Cercle Econòmic i social Baix Montseny amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Sant Celoni.  
 
 
Arriba el 5è Festival de les veus als jardins de la  Rectoria Vella     
Diumenge 9 de juny a les 20 h  
 
Dins la proposta de dinamització dels caps de setmana a Sant Celoni, el proper 
diumenge 9 de juny arriba el 5è Festival de les veus als jardins de la Rectoria Vella. Un 
any més, de la mà d’Intuit, Centre artístic de la Veu,  i de la seva ànima, Paca Rodrigo, 
veus i músics de gran qualitat es reuniran a Sant Celoni. Aquest en són els convidats:  
 
MuOM: u na coral de cambra de cants harmònics. CLAUDIA SCHNEIDER: 
mezzosoprano que cantarà un repertori de cabaret alemany, acompanyada pel 
pianista Alfredo Armero. ALFREDO ARMERO : pianista, amb un repertori amb obres 
de totes les èpoques i estils i una especial predilecció per la música d’Enric Granados. 
PACA RODRIGO , cantant, compositora escènica i professora de tècnica vocal;  amb 



l’acompanyament de Maurici Villavecchia al piano interpretaran balades de jazz, swing, 
boleros i temes romàntics de pel·lícules conegudes i entranyables. MAURICI 
VILLAVECCHIA , pianista i acordionista.  
 
L’entrada val 5 euros.  
 
 
 
Un centenar de persones participen a la jornada “Di vulgació, ciència i món 
forestal” organitzada a Sant Celoni  

Acord general per a la promoció a Sant Celoni del f utur Museu del Bosc de 
Catalunya  

En un ambient d’interessant debat, la jornada Divulgació, ciència i món forestal  va 
tenir un gran èxit d’assistència dissabte 1 de juny, amb un centenar de persones que 
van omplir la Sala Bernat Martorell de Sant Celoni. La jornada va tenir l’encert de 
reunir i sintonitzar persones amb interessos professionals i personals ben diversos 
sobre el món forestal. Es va considerar que el bosc ha de ser un tema cabdal a 
Catalunya (cal tenir present que és el país amb major superfície forestal d’Europa), i va 
ser tractat des de punts de vista ben diferents: la problemàtica del foc, les polítiques de 
gestió forestal, la comercialització dels productes del bosc, la investigació i l’aplicació 
dels coneixements científics en la societat, la perspectiva socioecològica del bosc, 
l’educació i la necessitat de transmetre coneixement i estima pels nostres boscos. 
 
També es va constatar l’acord per a la promoció a Sant Ce loni del futur Museu 
del Bosc de Catalunya,  com una eina fonamental per conèixer i transmetre la realitat i 
la importància dels boscos catalans. Aquest museu, que serà un referent en 
museologia científica a Europa, es troba en fase de redacció del projecte arquitectònic, 
pendent de  què es perfili definitivament el pla urbanístic que l’ha de d’acollir. 
 
La jornada Divulgació, ciència i món forestal estava organitzada per l’Ajuntament i el 
Cercle Econòmic i Social del Baix Montseny amb el suport de l’Institut de Ciència i 
Tecnologia Ambientals (ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i el 
Consell Assessor del Desenvolupament Sostenible de Catalunya (CADS). 
 
 
 
Obertes les inscripcions a Sax Sala del curs gratuï t sobre L'entrenador 
d'habilitats directives  
Tindrà lloc dimecres 26 de juny de 9.30 a 14.30 h  
 
El Servei de creació d'empreses de l'Ajuntament de Sant Celoni programa aquest curs 
amb l'objectiu de compartir, debatre i interioritzar les principals habilitats que ha de 
tenir tota persona gestora en la direcció del seu projecte empresarial, aportar les eines 
i metodologies per a recolzar la formació empresarial, treballant i reforçant les 
habilitats directives identificades com a clau, mitjançant una sèrie de recursos 
formatius majoritàriament de caràcter pràctic, en camps tant diversos com són, entre 
d'altres, el lideratge, la comunicació, la planificació del temps, la motivació, o el treball 
en equip, negociació, .... 
  
El curs tindrà lloc dimecres 26 de juny de 9.30 a 14.30 h a Sax Sala, Centre de 
Formació i Ocupació del Baix Montseny. 
 
Programa:  
Competències clau        
Lideratge 
Factor humà a les organitzacions 
Factors d'èxit 
 



Part pràctica: l'entrenador d'habilitats     
- Ús del test d'autodiagnosi en habilitats directives 
- Ús de l'entrenador: en base als resultats del test, utilitzar l'entrenador 
- Dinàmica de grup: posada en pràctica de l'exercici "Perduts al Pacífic"  
Les inscripcions es poden fer per Internet a:  www.santceloni.cat/formularis 
 
 
Inauguració de l’exposició Sensacions i camins  de Miquel Molinero, aquest 
dissabte a les 19 h a la Rectoria Vella  
 
Aquest dissabte a les 7 de la tarda tindrà lloc a la Rectoria Vella la inauguració de 
l’exposició Sensacions i camins, pintures de Miquel Molinero. L’exposició es podrà 
visitar del 8 de juny al 21 de juliol i la visita comentada a càrrec de l’autor serà dissabte 
29 de juny a les 6 de la tarda.  

Horari  
Dijous, divendres i dissabtes, de 5 a 8 del vespre 
Diumenges i festius de 2/4 de 12 a 2/4 de 2 del migdia i de 5 a 8 del vespre 

 “En el vessant artístic, el seu compromís, el té amb el color. Arriba amb força a 
gairebé totes les seves obres. Mai ha estat alineat amb qualsevol moda o estil. El seu 
vehicle d'expressió, en un moment concret, tant pot ser l'abstracció com la forma. Pot 
manifestar-se d'una manera o altra, però el color apareixerà amb força des de la més 
profunda intimitat oferint una festa per als sentits. Durant la seva trajectòria l'hem 
pogut veure jugar en les seves composicions, amb elements o objectes sense cap 
relleu, ressaltant-los amb la seva distribució sobre el pla i el cromatisme sucós del seu 
acabat. Sense ser considerat un paisatgista (ja he dit alguna cosa sobre el seu nul 
encasellament en estils), ha pintat amb èxit un munt de paisatges i flors, moltes flors... 
Crec que en elles desperta la seva passió pel color que, d'una manera o altra, és 
l'element dominant de la seva obra.” Domingo Molinero 

 
 
Comença el 8è cicle de concerts de joves músics “a l’olivera”: cada dissabte de 
juny a les 7 de la tarda a la Sala Petita  
 
Aquest mes de juny una nova edició del cicle de concerts “a l’olivera” omplirà la Sala 
Petita de l’Ateneu durant les tardes dels dissabtes de juny. Els concerts d’aquest cicle 
estan pensats com a pòdium per als joves instrumentistes i per a les formacions de 
més nivell de l’Escola de Música, on tenen l’oportunitat d’oferir un repertori més ampli 
que el de les audicions mensuals, amb més compromís i més responsabilitat. 
 
Els concerts del cicle  “a l’olivera” es faran els dissabtes 8, 15, 22 i 29  de juny a les 7 
de la tarda a la Sala Petita. Tothom hi està convidat! 
 
 
 

Vine a conèixer les papallones de Sant Celoni aques t dissabte 8 de juny de 2/4 
d'11 matí a la 1 del migdia  

Es farà una passejada des de la Rectoria Vella cap a Maribaus tot tornant per la 
font del Sagristà 
 
Enguany es posa en funcionament la iniciativa del Dia de les papallones, una jornada 
de recerca científica oberta a tothom.   

El Museu de Ciències Naturals de Granollers coordina des del 1994 un treball de 
seguiment de bioindicadors basat en les papallones diürnes. Es tracta d'un projecte 



que està donant molts bons resultats tant en el camp del coneixement científic i del 
seguiment del canvi global i climàtic, com en la divulgació del món de les papallones.  

Un col·laborador celoní del projecte, Jordi Jubany, farà a Sant Celoni una passejada el 
proper dissabte, 8 de juny, perquè tots els veïns que ho vulguin puguin conèixer una 
mica més el món de les papallones i la metodologia de seguiment. 

Es farà una passejada des de la Rectoria Vella cap a Maribaus tot tornant per la font 
del Sagristà. Porteu roba adequada, aigua, barret, binocles... 

Inscripcions: territori@santceloni.cat 

Programa general del Dia de les Papallones a Catalunya. 

 
 
Aquest dissabte, Fem dissabte! passejada vora el ri u i recollida de brossa  
 
L'Associació Hàbitats, en col·laboració amb l'Ajuntament, l'Agrupament escolta EROL i 
el CESC organitzen Fem dissabte, una passejada per la vora del riu on, a més de 
conèixer la natura que ens envolta, s'aprofita per recollir la brossa trobada al pas. 
L'activitat està oberta a tothom. Només cal inscriure's a info@associaciohabitats.cat o 
al telèfon 93 421 32 16. És recomanable portar roba i calçat còmode i preferiblement 
impermeable, així com guants de protecció i aigua per beure. 
 
Lloc de sortida:  Pont del Pallerola 
Durada:  De 2/4 de 10 del matí fins les 12 del migdia 
 

 
 
Sant Celoni amb el Dia Mundial sense Tabac: taula i nformativa, cooximetries i 
lliurament de premis del concurs escolar de dibuix  
 
Amb motiu de la celebració del Dia Mundial sense Tabac, el 31 de maig es varen dur a 
terme diverses activitats organitzades per l’Ajuntament i el CAP. 
Aquesta campanya té per objectiu informar la ciutadania dels perills per a la salut que 
suposa el consum de tabac, les pràctiques comercials de les empreses tabaqueres i 
com reivindicar el dret a la salut i a una vida sana. 
 
Al llarg de tot el dia, a l’entrada del CAP hi va haver una taula amb material informatiu i 
es realitzaven cooximetries per saber la quantitat de CO (monòxid de carboni) que té 
una persona fumadora quan respira.  
 
També es van lliurar els premis del concurs de dibuix que van dur a terme els nois i 
noies de 2n d’ESO dels centres educatius del municipi. 
 
PREMIS: 
 

- Dibuix més creatiu: Hamza Bahmouni 
de l’IES Baix Montseny 
 

- Missatge més saludable: Joana Jané 
del Col·legi La Salle 
 

- Dibuix més elaborat: Ona Miró 
de l’Escola l’Avet Roig 
 

- Dibuix més original: Laia Vicario 
de l’Escola La Tordera 



 
- Missatge més preventiu: Mercè Martí 

del Col·legi Cor de Maria 
 

 
 


