
 

 
NOTA DE PREMSA   

Dijous 4 de desembre de 2014 
 
 

• Fira de Nadal de Sant Celoni aquest dissabte 6 i di umenge 7 de desembre: 
més de 110 parades, activitats per a tots els públi cs, demostracions, 
tastos, passejades amb ponis i carruatge, brou per a tothom... 
www.santceloni.cat/nadal  
 

• El Ple municipal aprova el conveni de col·laboració  amb la Generalitat de 
Catalunya per construir els edificis de l’escola So ler de Vilardell i de 
formació professional de l’Institut Baix Montseny 

 
• Premiat el projecte RENOVA del Consorci per a la Ge stió dels Residus on 

hi participa la Fundació Acció Baix Montseny 
 

• El Gran Recapte a Sant Celoni supera amb escreix el  de l'any passat:  de 
42 banyeres es passa 62 que equivalen a 27.900 kg. Moltes gràcies a 
tothom!  

 
• L’Ajuntament publica la nova oferta municipal de ta llers i cursos pel 

primer trimestre de 2015! Les inscripcions es poden  fer per Internet a 
www.santceloni.cat/clip  

 
• Punt 7 ràdio emet un programa especial sobre el pro jecte Robotseny 

 
• L’Ajuntament de Sant Celoni facilita la inscripció al cens d'animals de 

companyia. Qualsevol circumstància relacionada amb gossos, gats o 
fures domèstiques es podrà comunicar amb un senzill  formulari 
 

• Avenç important en l’arranjament de camins d'ús púb lic al Montnegre, 
Montseny i a Penyes 

 
 
 
 
Fira de Nadal de Sant Celoni:  dissabte 6 i diumeng e 7 de desembre  
Més de 110 parades, activitats per a tots els públi cs, demostracions, tastos, 
passejades amb ponis i carruatge, brou per a tothom ...  

Un any més l'Ajuntament de Sant Celoni, en col·laboració amb el comerç celoní, 
organitza el dissabte 6 i diumenge 7 la Fira de Nadal  als carrers del centre de la vila. 
Aquest esdeveniment és una oportunitat per mostrar als visitants la varietat i la qualitat 
de l'oferta comercial de la vila, que enguany aplega més de 110 parades amb una gran 
diversitat de productes i on trobareu tot allò que necessiteu per aquestes festes. 

Durant aquests dos dies, hi haurà un amanit programa d'activitats pensat per als grans 
i per als més petits de la casa: taller de modelat de figures de pessebre, de maquillatge 
i pintura, demostracions d'elaboració de torrons, tast d'infusions, animacions infantils, 



desfilades, passejades amb ponis i amb carruatge, llits elàstics i jocs gegants, brou per 
a tothom... Es pot consultar l'horari i la ubicació de totes les activitats a 
www.santceloni.cat/nadal 

A més, si feu un àpat a algun dels restaurants de Sant Celoni Cuina, gaudireu d'una 
copa de cava i un aperitiu de regal. No us ho podeu perdre! 

 
El Ple municipal aprova el conveni de col·laboració  amb la Generalitat de 
Catalunya per construir els edificis de l’escola So ler de Vilardell i de formació 
professional de l’Institut Baix Montseny  
 
El passat dijous 27 de novembre de 2014, el ple de l’Ajuntament de Sant Celoni va 
aprovar per unanimitat de tots els grups el conveni de col·laboració amb la Generalitat 
de Catalunya per construir els edifici de l’escola Soler de Vilardell i de Formació 
Professional de l’Institut Baix Montseny. 
 
Aquest conveni estableix que l’Ajuntament de Sant Celoni aportarà 1 milió i mig 
d’euros per a la construcció de tots dos edificis. Aquesta aportació es distribuirà de la 
següent manera: 
 
Edifici de l’escola Soler de Vilardell 1.050.000 € 
Edifici de Formació Professional de l’Institut Baix 
Montseny 

450.000 € 

 
L’Ajuntament farà una aportació inicial de 750.000 € a l’avançada, un cop estiguin 
redactats, supervisats i aprovats els projectes executius dels dos edificis i estiguin 
aprovades pel Govern de la Generalitat de Catalunya l’execució de les obres.  
 
En cas que una de les actuacions s’aprovi abans que l’altra, l’aportació de l’Ajuntament 
serà proporcional als imports totals de cada edifici.  
 
La Generalitat de Catalunya ja ha contractat els equips redactors dels projectes 
executius dels dos edificis. Durant el mes de novembre, la regidora de Cultura i 
Educació i diversos tècnics de l’Ajuntament han fet dues reunions amb els equips 
redactors per fer el seguiment del projecte.  
 
El calendari amb el que s’està treballant conjuntament amb el Departament 
d’Ensenyament és el següent: 
 
Edifici de l’escola Soler de Vilardell 
 

- Finals de desembre de 2014: Presentació del projecte bàsic i executiu a la 
comunitat educativa del centre. 

- De  gener a maig de 2015: Tancament del projecte executiu i procés de licitació 
de l’obra  

- Juny de 2015: Adjudicació de l’obra i inici de les obres 
 
L’edifici de l’escola Soler de Vilardell és un edifici d’una línia educativa de construcció 
tradicional. Es preveu que la duració de l’obra sigui de 14 mesos. 
 
Edifici de Formació Professional de l’Institut Baix  Montseny 
 



- Gener de 2015: Presentació del projecte bàsic i executiu a la comunitat 
educativa del centre. 

- De  gener a maig de 2015: Tancament del projecte executiu i procés de licitació 
de l’obra  

- Juny de 2015: Adjudicació de l’obra i inici de les obres 
 
L’edifici de Formació Professional de l’Institut Baix Montseny és un edifici, de 
construcció tradicional, de tallers i aules per ubicar els cicles formatius de grau mitjà i 
grau superior de la família professional d’Instal·lació i Manteniment. Es preveu que la 
duració de l’obra sigui de 14 mesos. 
 
Es preveu que totes dues obres puguin anar en paral·lel, però, al ser molt propera la 
seva ubicació, s’acabarà de valorar amb les empreses constructores la seva 
compatibilitat. 
 
Un cop enllestides les obres, la propietat de l’edifici de Formació Professional serà de 
la Generalitat de Catalunya i la de l’edifici de l’Escola Soler de Vilardell serà de 
l’Ajuntament de Sant Celoni, que cedirà el seu ús a la Generalitat de Catalunya per a 
l’activitat escolar que li és inherent. L’edifici Puigdollers on es troba ubicada, en 
l’actualitat, l’escola Soler de Vilardell quedarà desafectat com a equipament escolar i 
passarà a ser de plena propietat municipal. 
 
El conveni s’ha aprovat amb informes favorables de la Intervenció i Secretaria de la 
Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Sant Celoni. 
 
La regidora de Cultura i Educació, Júlia de la Encarnación, comenta que “la 
construcció d'aquests dos edificis està sent un cam í llarg i laboriós, com 
Ajuntament, hem fet una aposta decidida, posant a d isposició del Departament 
1.500.000 d'Euros, ja que sense aquesta aportació n o seria possible fer realitat 
les obres. Tant l'escola Soler de Vilardell com l'I NS Baix Montseny ofereixen un 
projecte educatiu de qualitat i els hem de dotar de  l'equipament que mereixen. 
Un municipi que prioritza l'educació dels seus ciut adans fa una aposta clara per 
un millor futur per a tota la comunitat i tots ens hem de felicitar" 
 
 
Premiat el projecte RENOVA del Consorci per a la Ge stió dels Residus on hi 
participa la Fundació Acció Baix Montseny  

El projecte RENOVA, impulsat i dinamitzat pel Consorci per a la Gestió dels Residus 
del Vallès Oriental amb la col·laboració del Consell Comarcal, ha rebut el Premi Ciutat 
Sostenible , en la categoria de Residus . Aquesta iniciativa on hi participa la Fundació 
Acció Baix Montseny combina la sostenibilitat ambiental i la sensibilitat social, 
mitjançant la inclusió laboral de persones amb discapacitat en la recuperació 
d'objectes de segona mà que provenen de la xarxa comarcal de deixalleries.  

El mes d'abril passat, la Fundació Acció Baix Montseny va iniciar una nova  línia de 
treball de venda d'andròmines i roba de segona mà a mb l'objectiu d'oferir nous 
llocs de treball a persones amb discapacitat.  Per poder-ho portar a terme van 
estrenar parada a diferents mercats ambulants: els dimecres a Sant Celoni, els 
divendres al costat del mercat de Llinars del Vallès, els dissabtes a Santa Maria de 
Palautordera i els diumenges a Sant Antoni de Vilamajor. A més, a la seu de la 
Fundació, al carrer Pla i Daniel núm.1 de Sant Celoni (barri Les Borrelles) hi tenem 
una exposició dels materials per vendre. 



El saló d'actes del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient va ser dilluns 1 
de desembre, l'escenari d'entrega dels Premis Ciutat Sostenible, que per dotzè any 
consecutiu atorga la Fundació Fòrum Ambiental, com a reconeixement als municipis i 
ens locals supranacionals de l'Estat espanyol que hagin apostat per projectes i 
actuacions adreçades a potenciar la sostenibilitat. 

Aquest any, Pamplona ha estat la guanyadora en la categoria de Ciutat Sostenible, per 
la seva trajectòria de tractament integral de la sostenibilitat a l'àmbit municipal. Els 
altres municipis premiats en aquesta edició han estat La Laguna (en la categoria 
d'Aigua), Ontinyent (en la categoria d'Educació Ambiental), Consell Comarcal d'Osona 
(en la categoria de Gestió Energètica) i Mataró (finalista en la categoria d'Educació 
Ambiental). 
 
Els premis els va lliurar la ministra d'Agricultura Alimentació i Medi Ambient, Isabel 
García Tejerina, acompanyada pel president de la Fundació Fòrum Ambiental, Ramon 
Roca, i el director general d'Ecoembes, Oscar Martín. També hi han estat convidats els 
representants de les ciutats guanyadores, que han recollit el seu respectiu premi. 
 
El president del Consorci, Joan Castaño, acompanyat del vicepresident, Joaquim 
Brustenga, i representants dels centres especials de treball que participen en el 
projecte, membres de la xarxa LISMIVO, van recollir el premi concedit al Consorci. 

  

El Gran Recapte supera amb escreix el de l'any pass at. Moltes gràcies a tothom!  
 
Davant les 42 banyeres de l'any passat, enguany se n'han recollit 62, que 
equivalen a 27.900 kg 

El Gran Recapte d'aliments organitzat per Creu Roja i Càritas amb la col·laboració de 
l'Ajuntament de Sant Celoni i que va tenir lloc el passat dissabte i diumenge, dies 29 i 
30 de novembre, va ser un gran èxit. En total, es van recollir 62 banyeres d'aliments, 
que equivalen a 27.900 kg. Es superen d'aquesta manera amb escreix les 42 banyeres 
que es van recollir l'any passat. 

Moltes gràcies a tothom, participants, organitzadors i col·laboradors! 

 
L’Ajuntament publica la nova oferta municipal de ta llers i cursos pel primer 
trimestre de 2015!  

Les inscripcions es poden fer per Internet a www.sa ntceloni.cat/clip  

Ja teniu a disposició la nova oferta de formació permanent organitzada per 
l'Ajuntament de Sant Celoni, el CLIP. De gener a març es portaran a terme diversos 
cursos, tallers o xerrades englobats en els àmbits de les tecnologies de la informació i 
la comunicació, expressió artística i altres activitats. Tota la informació està disponible 
a www.santceloni.cat/clip  des d'on també es poden fer les inscripcions. 

El CLIP també es pot consultar a les pàgines centrals de l'Informatiu núm. 83 que es 
repartirà a tots els domicilis a principis de desembre. 

 
 



 
Punt 7 ràdio emet un programa especial sobre el pro jecte Robotseny  

L'emissora municipal Punt 7 ràdio emetrà aquest dijous 4 de desembre a les 22 h un 
programa especial sobre Robotseny, el nou projecte d'innovació educativa en l'àmbit 
científic i tecnològic que aquest curs s'ha engegat al municipi. El programa comptarà 
amb la participació dels dos professors impulsors, en David Codina i l'Ignasi Charles, i 
amb la regidora de Cultura i Educació, Júlia de la Encarnación. Explicaran d'on surt 
Robotseny i com es desenvoluparà a les aules. 

 
A partir de divendres també el podreu descarregar a l'apartat de programes especials 
del servei a la carta: www.santceloni.cat/radioalacarta 

Més informació sobre el nou projecte d'innovació educativa en l'àmbit científic i 
tecnològic a través de www.robotseny.cat 

 

 

L’Ajuntament de Sant Celoni facilita el tràmit d’in scripció al cens d'animals de 
companyia.  
Qualsevol circumstància relacionada amb gossos, gat s o fures domèstiques es 
podrà comunicar amb un senzill formulari 

A partir d'ara, les persones  propietàries d'un animal de companyia (gos, gat o fura) ho 
tenen molt més fàcil per tramitar-ne la seva inscripció, modificació o baixa al cens 
municipal. Des del novembre, l'Ajuntament de Sant Celoni ha implantat la utilització 
d'un Registre únic d'abast català, anomenat ANICOM, que permet agilitzar la 
tramitació: només caldrà omplir un model de "Comunicació al Registre General 
d'Animals de Companyia" disponible al web municipal o a l'Oficina d'Atenció Ciutadana 
i marcar l'opció que correspongui: 

• Alta de l'animal (per naixement o adquisició) 
• Canvi de propietari de l'animal 
• Canvi d'adreça de l'animal dins del municipi 
• Baixa per mort de l'animal 
• Baixa del cens per canvi de municipi 

Abans de la inscripció en el cens municipal, un veterinari ha d'haver identificat l'animal 
amb un microxip i aquest ha de portar una placa identificativa on consti el nom de 
l'animal i les dades de la persona propietària. 

 
 
 
Avenç important en l’arranjament de camins d'ús púb lic al Montnegre, Montseny 
i a Penyes  
 
Aquests darrers mesos, l'Ajuntament ha arranjat diferents camins que es trobaven en 
mal estat pel deteriorament propi de l'ús o a causa de les pluges. L'ADF Forestec s'ha 
encarregat d'alguns previstos dins el programa de prevenció d'incendis forestals 



Just abans de la festa de Sant Martí de Montnegre, es va arranjar el tram del camí de 
Montnegre entre cal Batlle i les Partions.  El camí de Montnegre forma part de la 
xarxa viària bàsica del Parc del Montnegre i el Corredor, comença a la carretera C-35, 
just al límit del nucli urbà de Sant Celoni, travessa la zona d'urbanitzacions i es dirigeix 
a Sant Martí de Montnegre, al bell mig del parc. Aquest 2014 s'ha signat un conveni 
amb la Diputació de Barcelona i l'Associació de propietaris finques del Montnegre per 
al seu manteniment. 

També s'ha arranjat un petit tram del camí que es dirigeix a la Roca del D rac,  que 
es va fer malbé durant les pluges del mes de setembre, així com algun tram del camí 
de Campins i de la font del Sagristà a Maribaus, que es trobaven en força mal estat. 

D'altra banda, l'ADF Forestec ha arranjat, dins el programa de prevenció d'incendis 
forestals PPI 2014, els camins previstos per aquest any, tres a les serres del 
Montseny i tres més a la zona d'Olzinelles.  

I a Penyes,  el passat mes d'octubre es va dur a terme un arranjament al camí amb 
l'objectiu principal de millorar la seguretat respecte a la proximitat de la via del tren i 
mantenir el ferm en un bon estat de funcionalitat. 

 


