
 

 
 

NOTA DE PREMSA   

Dijous, 18 de juny de 2015 
 
 

• El nou govern de Sant Celoni. Mandat 2015-2019. Com petències 
municipals als regidors i regidores 

• El Departament d'Ensenyament presenta el projecte b àsic de l'edifici de 
Formació Professional de l’Institut Baix Montseny 

 
• Matrícula oberta al Cicle Formatius de Grau Mitjà d e manteniment 

electromecànic i de Grau Superior de mecatrònica a l'Institut Baix 
Montseny  
 

• Els ajudants del Baró de Pam i Mig visiten les esco les de Sant Celoni per 
recollir idees pel Correxutxes de Festa Major 
 

• Pòdium 2015: acte de reconeixement als èxits esport ius de 270 celonins 
aquest divendres a la Rectoria Vella  

 
• 13 equips competeixen a la 34a Copa Futbol sala que  ha començat 

aquesta setmana 
 

• La comptadora de papallones, passejada guiada aques t diumenge al 
Montnegre 
 

• Detenció d’un presumpte lladre gràcies a la col·lab oració ciutadana 
 

 

El nou govern de Sant Celoni. Mandat 2015-2019. Com petències municipals als 
regidors i regidores  
 

L’alcalde Francesc Deulofeu ha delegat les competències municipals a l’equip de govern format 

per 8 persones, 7 de Convergència i Unió i 1 d’Esquerra Republicana de Catalunya.  
 
REGIDOR O REGIDORA ÀREES I ÀMBITS D’ACTUACIÓ  
 
Francesc Deulofeu i Fontanillas 
Alcalde 
 

� Entorn 
� Secretaria / Atenció ciutadana / TIC  

 
Magalí Miracle i Rigalós (ERC)  
1a tinenta d’alcalde 
 

� Comunitat 

 
Laura Costa i Olivé (CiU)  

� Comunicació 
� Promoció Econòmica 



2a tinenta d’alcalde 
 
 
Raül Garcia i Ramírez (CiU)  
3r tinent d’alcalde 
 

� Educació 
� Cultura 

 
Helena Lagarda i Planas (CiU) 
4rta tinenta d’alcalde 
 

� La Batllòria 

 
Óscar Molés i Avariento (CiU)  
5è tinent d’alcalde 
 

� Espai Públic 
� Esports 

Josep Maria Garcia i Sala (CiU) � Economia 
� Recursos Humans 

 
Àlex Vivancos i Saludes (CiU) 
 

� Seguretat Ciutadana 

 
 
 
El Departament d'Ensenyament presenta el projecte b àsic de l'edifici de 
Formació Professional de l’Institut Baix Montseny  

Ja es disposa del projecte bàsic de l’edifici de Formació Professional de l’Institut Baix 
Montseny. El Departament d’Ensenyament va presentar el projecte ahir dijous 17 de 
juny en una reunió a la Rectoria Vella amb l’alcalde Francesc Deulofeu, la comunitat 
educativa del centre i representants polítics i tècnics de l'Ajuntament. El  Director de 
Serveis Territorials del Departament, Josep Vicent Garcia Caurín i l'equip d'arquitectes 
redactors del projecte constructiu van presentar els plànols de l'edifici i la disposició 
dels diferents espais educatius.  

L’edifici està ubicat a l’extrem nord-oest del solar com a continuïtat de l’edifici actual. El 
projecte preveu diferenciar accessos independents pels cicles formatius i per l’ESO i el 
batxillerat. L’edifici consta d’una aula polivalent per a docència, un petit despatx i 
diferents tallers de manteniment electromecànic, sistemes pneumàtics, mòduls de 
soldadura i d’un mòdul de lavabos. 

Els tècnics del Departament d’Ensenyament van explicar que es preveu un termini de 
6 mesos per licitar i adjudicar la construcció de l’obra. Per tant, estan treballant amb 
l’objectiu de poder començar l’obra a principis de 2016 . Es preveu una duració de 
l’obra d’entre 16 i 18 mesos. Per tant, l’edifici entraria en funcionament el curs 2017 
– 2018. 

L'alcalde Francesc Deulofeu va agrair al Departament d’Ensenyament la voluntat, 
malgrat les dificultats, de tirar endavant nous projectes i nous equipaments educatius. 
Francesc Deulofeu també, va remarcar que aquest “ha estat un projecte de poble i 
l’ha fet possible  el treball i entusiasme  de tota la comunitat educativa de l’Institut  
Baix Montseny per dur a terme una Formació Professi onal de qualitat  i la 
col·laboració entre els diferents grups polítics de  l’Ajuntament i l’administració 
de la Generalitat de Catalunya” .  

La directora de l'Institut Baix Montseny, Teresa Borotau, va manifestar a l'equip 
redactor la seva satisfacció “per la sensibilitat que han tingut a l’hora de co mpartir 
les propostes amb els mestres de cicles formatius a mb l’objectiu que els espais 



estiguin dissenyats per facilitar el treball i les metodologies educatives del 
centre”.  

El Director de Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament  va posar en valor 
els bons resultats de la col·laboració entre l’administració de la Generalitat i 
l’administració local: “els projectes que sorgeixen d’aquestes col·laborac ions són 
molt més participatius i responen de manera més ade quada a les necessitats del 
territori”.  

En aquest sentit, aquest projecte ha estat possible gràcies a l’aportació d’1,5 milions 
d’euros per part de l’Ajuntament. L’aportació d’aquests diners permetrà garantir també 
la construcció del nou edifici de l’escola Soler de Vilardell  que s’ubicarà a tocar a 
l’edifici de l’institut. El projecte constructiu d’aquest edifici es va presentar a la 
comunitat educativa del centre i als representants polítics i tècnics el passat mes de 
gener i en aquest moments s’està apunt de licitar i adjudicar  la contractació de les 
obres d’execució.   

 
 
 
Matrícula oberta al Cicle Formatius de Grau Mitjà d e manteniment 
electromecànic i de Grau Superior de mecatrònica a l'Institut Baix Montseny  

L'Institut Baix Montseny imparteix diferents cicles formatius amb èxit de matrícula i 
d'inserció laboral. Cal tenir present que el període de matriculació va de l’1 al 8 de 
juliol.  

El cicle formatiu de grau mitjà de manteniment electro mecànic  té una durada de 
2.000 hores, distribuïdes en 2 cursos acadèmics amb 350 hores de formació a les 
empreses. Aquests estudis capaciten per efectuar el manteniment i la reparació de 
maquinària i d'equip industrial, en condicions de qualitat i seguretat; obtenir la 
producció de línies automatitzades amb la qualitat, quantitat i terminis requerits; fer el 
muntatge i instal·lació en planta de maquinària i d'equip industrial. 

El cicle formatiu de grau superior de mecatrònica industrial en horari de tardes donarà 
continuïtat al cicle de grau mig d'instal·lació i manteniment electromecànic que 
 s'imparteix al centre des de fa setze anys, amb èxit de matrícula i d'inserció laboral, 
fins i tot, en aquest temps de crisi econòmica. A més a més, dóna resposta a les 
necessitats detectades amb les empreses de la zona de poder disposar de tècnics 
superiors en manteniment electromecànic. 

Matrícula : de l'1 al 8 de juliol de 2015 

El cicle formatiu de grau superior de mecatrònica indu strial  té una durada de 
2.000 hores, distribuïdes en 2 cursos acadèmics amb 350 hores de formació en un 
centre de treball. Aquests estudis capaciten per configurar i optimitzar sistemes 
mecànics i electrònics industrials, així com planificar, supervisar i/o executar-ne el 
muntatge i el manteniment, seguint els protocols de qualitat, de seguretat i de 
prevenció de riscos laborals i respecte ambiental. 

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol de tècnic superior que els 
permet accedir: 

•    A qualsevol estudi universitari oficial de grau 



•    Al món laboral, com a: 
 
- Tècnics o tècniques en planificació i programació de processos de 
manteniment d'instal·lacions de maquinària i equips industrials 
- Cap d'equip en muntatge d'instal·lacions de maquinària i equips industrials 
- Cap d'equip en manteniment d'instal·lacions de maquinària i equips 
 industrials 

El cicle formatiu s'imparteix en horari de tardes i la inscripció s'ha de formalitzar al 
mateix Institut Baix Montseny en els següents període: 
 
   Matrícula:  de l'1 al 8 de juliol de 2015 

INFORMACIÓ: INS Baix Montseny. Carretera Campins s/n Sant Celoni 
Telèfon 93 867 34 70 www.insbaixmontseny.cat 

 
 
 
Els ajudants del Baró de Pam i Mig visiten les esco les de Sant Celoni per recollir 
idees pel Correxutxes de Festa Major  
 
Durant aquestes darreres setmanes els ajudants del Baró de Pam i Mig han visitat les 
escoles per demanar a alumnes de 3r, 4rt i 5è idees per a les proves del Correxutxes 
de la Festa Major amb l'objectiu de fer partícips a les escoles a la festa. La comissió 
d'ajudants del Baró de Pam i Mig  farà una tria d'entre les propostes  que es dipositin a 
la bústia que els ajudants han deixat als centres participants 
 
 
Pòdium 2015: acte de reconeixement als èxits esport ius de 270 celonins aquest 
divendres a la Rectoria Vella  

Aquest divendres a dos quarts de 7 de la tarda als jardins de la Rectoria Vella tindrà 
lloc l’acte de reconeixement als èxits esportius celonins d’aquesta temporada que cada 
any organitza l’Ajuntament de Sant Celoni. Es reconeixeran un total de 270 esportistes 
de les següents entitats: 

Esports individuals:  

• Centre Excursionista Sant Celoni – 4 esportistes 
• Club Atletisme Sant Celoni  - 42 esportistes 
• Club Ciclista Sant Celoni – 1 esportista 
• Club Triatló Baix Montseny – 6 esportistes 
• Karate Club Just – 31 esportistes 

Esports col·lectius:  

• Club Bàsquet Sant Celoni – 3 equips 
• Club Esportiu Sant Celoni – 1 equip 
• Club Futbol Sala Sant Celoni – 1 equip 
• Club Patinatge Artístic Sant Celoni – 1 equip 
• Club Petanca les Borrelles – 1 equip 
• Penya Barcelonista Sant Celoni – 3 equips 
• Vòlei Sant Celoni – 3 equips 



 
 
13 equips competeixen a la 34a Copa Futbol sala que  ha començat aquesta 
setmana  

13 equips amb jugadors provinents de Sant Celoni i dels municipis de Santa Maria de 
Palautordera, Sant Esteve de Palautordera, Vallgorguina, Breda i Riells Viabrea 
competeixen a la 34a Copa Futbol sala que organitza cada any l'Ajuntament de Sant 
Celoni per aquestes dates. 

En la primera fase, els equips es distribuiran en dos grups (A i B). Cada grup jugarà 
una lligueta a una volta. Els quatre primers classificats de cada grup passaran a la fase 
final que es jugarà pel sistema d'eliminatòries fins arribar a la final del 15 de juliol. Tot 
el torneig es juga en el Pavelló d'Esports 11 de setembre de 20 a 23 h, de dilluns a 
dijous. 

 

GRUP A GRUP B 

LA PLAÇA - CF PALAUENC SAMBA F. C. 

ESTORNELLS FUTBOL CLUB YAYO VALLECANO 

TP SPORT CLASSIC CAFÈ 

DRINK TEAM OLÍMPICS - RABP 

TOMMY'S F. C. TRADEMPLAST 

GARDEN PALAUTORDERA IMPRENTA ARCO 

  OLYMPIC DE LYONESS 
 
 
Podeu consultar el calendari de partits a: www.santceloni.cat 
 
 
 
 
La comptadora de papallones, passejada guiada aques t diumenge al Montnegre  
 
Diumenge 21 de juny  al matí s’ha programat una passejada guiada de 5 quilòmetres 
pel Montnegre resseguint papallones. El Catalan Butterfly Monitoring Scheme és una 
xarxa amb més de 60 estacions de seguiment de papallones diürnes a tot el país, 
coordinada pel Museu de Ciències Naturals de Granollers. Té per objectiu, entre 
d'altres, detectar possibles efectes del canvi climàtic sobre aquests insectes, que en 
poden esdevenir indicadors. 
 
El punt de trobada és a les 10 h, a l'estació de ferrocarril de Sant Celoni des d’on 
s’anirà en vehicles particulars fins a Can Draper. La passejada durarà  4 hores i serà 
conduïda per l’Escola de Natura del Corredor. 

No cal inscripció prèvia, només cal dur calçat còmode per caminar i cantimplora amb 
aigua. El preu és de: majors de 12 anys: 3 €; entre 6 i 12 anys: 2 €; menors de 6 anys: 
gratuït. 
 



 
Detenció d’un presumpte lladre gràcies a la col·lab oració ciutadana  
 
Dimarts 16 de juny a les 10 del matí va tenir lloc a Sant Celoni un robatori amb 
violència a una senyora de 73 anys veïna del municipi que passejava al costat de dues 
amigues al  carrer Balmes. Un jove de 19 anys veí de Granollers va abordar la senyora 
a qui li va arrabassar una cadena d’or del coll mitjançant una estrebada.  En sentir els 
crits de l’afectada, un ciutadà va sortir darrera el jove i el va aconseguir immobilitzar 
recuperant la cadena sostreta i retenint-lo amb l’ajuda de dos treballadors d’un taller 
proper fins a l’arribada de la Policia local que van procedir a la seva detenció. Un cop 
fetes diligències a la seu de la Policia Local  es va traslladar a la comissaria de Mossos 
d’Esquadra per a la seva posterior presentació davant del jutge.  
 
El ciutadà per la seva banda,  va haver de ser traslladat a l’Hospital de Sant Celoni ja 
que en el forcejament amb el presumpte autor dels fets es va donar un cop a un canell. 
  

 


