
 

 
 

NOTA DE PREMSA   

Dijous, 2 de juliol de 2015 
 
 

• L’Ajuntament de Sant Celoni constitueix la comissió  per a la transició 
nacional 
 

• El Parlament de Catalunya fa una declaració de supo rt a favor del Museu 
Europeu del Bosc de Sant Celoni 
 

• El Ple escull la 1a Cardiomarxa com a treball de re cerca guanyador del 
projecte Ajuntament Jove 2015 
 

• El 100 % dels alumnes que han acabat el PTT continu aran estudiant  
 

• Comencen els Dijous a la fresca, una proposta cultu ral pel juliol i l'agost 
 

• Visita comentada a l’exposició de pintura de Jordi Bassols aquest 
dissabte a les 19 h a la Rectoria Vella  
 

• Resultats excel·lents dels alumnes de l'Institut Ba ix Montseny a les PAU-
2015 
 

• Últimes 5 places lliures pel curs: Autoavaluació professional i noves 
oportunitats per reinventar-se 
 
 
 
 

L’Ajuntament de Sant Celoni constitueix la Comissió  per a la Transició Nacional  
 
L’Ajuntament de Sant Celoni ha constituït aquest dimecres 1 de juliol  la Comissió per 
la Transició Nacional, oberta a tots els grups municipals (van assistir-hi CiU, ERC, 
CUP i ICV) i amb les entitats de referència implicades amb el procés sobiranista: 
l'Assemblea Territorial de Sant Celoni (ANC) i Òmnium cultural, secció del Baix 
Montseny. 
 
L'objectiu d'aquesta comissió és establir un marc de diàleg permanent sobre el procés 
de transició nacional entre els representants de la societat civil, el govern i els grups 
municipals. En aquesta primera reunió els representants de les entitats van explicar les 
primeres accions de la campanya unitària per a les eleccions del 27 de setembre Ara 
és l'Hora, així com es va començar a posar fil a l'agulla a la celebració del proper 11 de 
setembre i es van compartir diferents temes d'actualitat. 
 
La comissió s'anirà reunint segons els temes a tractar i estarà oberta a la participació 
d'altres agents de la societat. 
 
 



 
El Parlament de Catalunya fa una declaració de supo rt a favor del Museu 
Europeu del Bosc de Sant Celoni  

La Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya va aprovar ahir una declaració de 
suport a la creació a Sant Celoni del Museu Europeu del Bosc “per tal de potenciar la 
pedagogia sobre la importància de la gestió foresta l sostenible i els 
aprofitaments del bosc per a garantir-ne tant la co nservació com les funcions 
socials i ambientals”. El Parlament emmarca el suport a aquest projecte dins la 
preocupació pels processos d’embosquinament dels sòls, que comporten la pèrdua de 
sòl agrícola i que poden generar increments en el nombre i la intensitat dels incendis 
forestals. En aquest sentit, la declaració expressa el seu suport a la lluita contra els 
processos de desertificació, que provoquen també la pèrdua de coberta vegetal i de 
sòl agrícola i poden incrementar el risc de riuades d’efectes catastròfics, i expressa 
també el seu suport a l’aplicació de la bioeconomia i el foment dels bioproductes. 

El Museu Europeu del Bosc és un projecte impulsat per l'Ajuntament de Sant Celoni i 
l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona i 
es formula com una institució de referència europea en la divulgació del coneixement 
integral dels boscos i les seves funcions.  El MEdB pot contribuir a donar resposta a 
alguns dels reptes ambientals més crítics del segle XXI estretament relacionats amb 
els boscos, com són el canvi climàtic o el nexe aigua-energia-alimentació. Així mateix, 
el MEdB ha de jugar un rol essencial com a plataforma d'intercanvi de coneixement a fi 
de transferir els valors socials, ecològics i econòmics dels boscos, els quals poden 
representar una eina de benestar i competitivitat.  

El Ple escull la 1a Cardiomarxa com a treball de re cerca guanyador del projecte 
Ajuntament Jove 2015  
 
Els 4 grups d'alumnes de l'escola Avet Roig, col·le gi La Salle, col·legi Cor de 
Maria i Institut Baix Montseny van defensar el seu projecte davant el ple 
municipal reunit a la Sala Petita de l'Ateneu dillu ns 29 de juny 
 
La Sala petita de l'Ateneu es va omplir ahir dilluns a la tarda per seguir en directe el ple 
municipal extraordinari que va escollir la 1a Cardiomarxa presentada  pel col·legi La 
Salle com a treball de recerca guanyador del projecte Ajuntament Jove 2015 amb 6 
vots dels 17 regidors del consistori. El projecte planteja la necessitat de consolidar la 
celebració d'una marxa anual per conscienciar a la població sobre la importància de 
l'activitat física per evitar malalties cardiovasculars i destinar els beneficis a la 
investigació de malalties cardiovasculars.  

El Ple es va convocar amb un únic punt a l'ordre del dia: elecció del treball de recerca 
del projecte Ajuntament Jove. Tal i com va explicar l'alcalde Francesc Deulofeu a la 
presentació, “el projecte pretén donar resposta a la missió de p romoure el 
desenvolupament dels valors democràtics i impulsar la participació i el 
compromís dels joves amb la societat” . A més, tots els grups municipals van 
encoratjar  la participació dels joves a la política i van agrair la seva participació en el 
projecte. Durant la primera part del ple es va exposar als assistents l'estat d'execució 
del projecte guanyador de l'any passat “El petit Cinema. El cinema alternatiu de Sant 
Celoni“. Mar Ibern, representant del grup guanyador de l'Ajuntament Jove 2014 de 
l'escola Avet Roig va manifestar la seva alegria en veure que el seu projecte s'ha 
transformat en una programació real i amb continuïtat. 



Els 4 grups d'alumnes, provinents de l'Avet Roig, el Cor de Maria, l'Institut Baix 
Montseny i La Salle van presentar en aquest ordre el seu treball de recerca de 4t 
d'ESO que han dedicat a temes o problemàtiques reals del municipi.  

Cor de Maria  
Nom del projecte:  Adequació per a àrea canina en el terme municipal de Sant Celoni 
Tutora:  Maria Sorroche 
Autors:  Martina Colás ,Maria Deumal,AshokDhir ,Anna López 
Descripció : els alumnes van plantejar la necessitat d'habilitar una àrea canina entre el 
carrer Germà Julià, Empordà i Pompeu Fabra. Aquest espai comptaria en una zona 
d'esbarjo per a les mascotes i una zona de pipican. Segons les enquestes presentades 
i els exemples d'altres poblacions, els alumnes van demostrar que a Sant Celoni 
podria tenir èxit un espai d'aquestes característiques i que el parc representaria una 
millora en la higiene de la vila. 

Avet Roig  
Nom del projecte:  Acompanyament escolar individualitzat a l'Avet Roig 
Tutor:  Àngel Oliva 
Autors:  Clara Cos, Laura Garcia, Sara Moreno, Anna Rodríguez, Laura Rodríguez 
Descripció del projecte:  Els alumnes van plantejar la necessitat de crear un projecte 
d'acompanyament escolar individualitzat per millorar l'èxit escolar dels alumnes dels 
centres educatius a Sant Celoni. El projecte seria un reforç dels tallers d'estudi assistit i 
el reforç escolar que fa l'entitat Càritas. 

Institut Baix Montseny  
Nom del projecte:  Piràmide de Sierpinki de l'Institut Baix Montseny 
Tutors:  Marcos Frígol i Sònia Vidal 
Autors:  Belén D'Arrigo, Arnau Manero, Palau Reales. 
Descripció del projecte:  Amb aquest projecte, els alumnes de l'Institut Baix Monsteny 
van plantejar la necessitat de fomentar les matemàtiques i la geometria fractal a Sant 
Celoni. Per això, van defensar la construcció d'una escultura de la piràmide Sierpinski ( 
base de la geometria fractal) a la zona verda que hi hauria a la nova zona urbanitzable 
de l'Institut Baix Montseny i el nou Soler de Vilardell. 

La Salle  
Nom del projecte:  I Cardiomarxa 
Tutor:  Joan Riera 
Autors:  Joan Bueno, Laura Garzón, Marc Conde, Pol Vilà, Marina Vera, Eric Alegret, 
Marc Jurkiewicz 
Descripció del projecte:  els alumnes van defensar la promoció d'una marxa pel 
Montseny per conscienciar a la població sobre la importància de l'activitat física per 
evitar malalties cardiovasculars després d'un anàlisi exhaustiu de la salut a la població 
de Sant Celoni i entrevistes a professionals. 
Els alumnes van valorar la 1a Cardiomarxa, que es va realitzar el passat 7 de juny, 
com una experiència molt positiva i van remarcar la necessitat de continuar amb 
l'organització. 
  

 
El 100 % dels alumnes que han acabat el PTT continu aran estudiant  
 
L’acte de cloenda de la 19ena promoció del PTT que es va fer aquest dimarts va 
acabar amb una bona noticia: el 100 % de l’alumnat continuarà estudiant. A més a 
més, 2 joves combinaran els estudis amb contractes laborals.  Un cop superada la 



prova d’accés a cicles formatius de grau mig, 13 joves es preinscriuen a cicles 
formatius per a continuar estudis en formació professional. L’Escola d’Adults acollirà a 
14 joves del PTT perquè puguin continuar el seu itinerari de formació en el curs 
d’obtenció del GESO, a Certificat per continuar millorant les seves competències 
bàsiques o per preparar, el curs vinent, la prova d’accés a cicles formatius de grau 
mitjà. 
 
El dimarts 30 de juny a les 20 h en la Sala petita de l’Ateneu va tenir lloc l’acte de 
cloenda de la 19ena promoció d’alumnes del Pla de transició al treball de Sant Celoni. 
29 joves del Baix Montseny, entre 16 i 20 anys, han participat en aquesta oferta 
formativa que queda emmarcada en els Programes de Formació i Inserció que 
conjuntament duen a terme la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Celoni. 
 
Enguany, aquests joves han cursat paral·lelament un doble itinerari: preparar-se per al 
món laboral i per continuar estudiant un CFGM. 
 
La sala petita de l’Ateneu estava plena de gom a gom. Els joves i les seves famílies, 
conjuntament amb els representants de les empreses col·laboradores van gaudir d’una 
estona molt emotiva durant l’acte. 
 
24 empreses han col·laborat en la formació dels jov es 
 
Any rere any, les empreses del Baix Montseny validen el seu suport en aquesta 
proposta de formació acollint un jove en pràctiques. 
 
Els i les joves dels perfils auxiliar en vendes, oficina i atenció al públic i auxiliar en 
muntatges d’instal·lacions elèctriques, d’aigua i gas estaran en millors condicions per 
incorporar-se al món del treball gràcies a l’aprenentatge que han pogut fer en diferents 
empreses de Sant Celoni i del Baix Montseny. Les competències professionals 
adquirides pels joves s’associen a les ocupacions d’auxiliar administratiu/a, 
dependent/a, reposador/a, caixer/a, mosso/a de magatzem, ajudant de lampista, 
ajudant de fontaner, ajudant de climatització i ajudant de muntador d’antenes i 
sistemes de telecomunicació. 
 
Empreses, institucions i escoles col·laboradores: 
AROS QUÍMICA, Gràficas ARCO, GUACS, ADE ESPORTS, CANADA HOUSE Sant 
Celoni, El Cafetó, GOTTA Sant Celoni, SIMPLY MARKET, Biblioteca Municipal 
L’Escorxador, el Punt del Baix Montseny de Santa Maria de Palautordera, CANADA 
HOUSE d’Hostalric, MOLDSTOCK LOGÍSTICA SA, ESCRIG SL, CLOS ELEC-FONT 
SL, Hospital de Sant Celoni, Escola Josep Pallerola i Roca, Escola Soler de Vilardell, 
KLÖCKNER PENTAPLAST de Sant Feliu de Buixalleu, TELECAP Industrial, Escola 
Matagalls, RIPOU SL de Llinars de Vallès, L’ESPORTIU DE Llinars del Vallès i 
NICOLÀS SINTES CAUQUI de Vallgorguina. 
 

 Dijous a la fresca, una proposta cultural pel julio l i l'agost  
 
Els Dijous a la fresca tornen aquest estiu dins la programació cultural organitzada per 
l'Ajuntament de Sant Celoni. La programació s'ha pensat perquè pugui agradar a tots 
els públics i combina teatre, dansa, cinema, circ, música i clown. Cal destacar l'aposta 
per la creació local amb l’espectacle que obrirà la programació de la mà de l’Escola 
Municipal de Teatre.  

 



 

2 
JUL 

Plaça de la Biblioteca 
Teatre: Maletes  
Escola de Teatre del CME 

 

9 
JUL 

Plaça Rafael Ferrer (Sant Ponç) 
Cinema: Barcelona nit d'estiu  
Dir.: Dani de la Orden 

 

16 
JUL 

Plaça de la Biblioteca 
Circ: Entredos  
Cia. Capicua 

 

23 
JUL 

Plaça de la Biblioteca 
Dansa: From lost to the river  
Xevixavixou 

 

30 
JUL 

Jardins de la Rectoria Vella 
Música: Tango a la fresca  
Exilio New Tango 

 

6 
AGO 

Plaça Rafael Ferrer (Sant Ponç) 
Cinema: La extraña vida de Timothy Green  
Dir.: Peter Hedges 

 

13 
AGO 

Plaça de la Biblioteca 
Circ: Txatarra  
Malas Compañías Zirko Taldea 

 

20 
AGO 

Jardins de la Rectoria Vella 
Clown: Marabunta  
Guillem Albà & The All in Orchestra 

 

27 
AGO 

Plaça de la Biblioteca 
Teatre i clown: Walkman  
Ganso i Cia. 

 
 
 
Visita comentada a l’exposició de pintura de Jordi Bassols aquest dissabte a les 
19 h a la Rectoria Vella  
 
Aquest diumenge, a les 7 de la tarda, Jordi Bassols comentarà la seva exposició de la 
Rectoria Vella: Treballs a deshora. Jordi Bassols. Pintures .  
 
Nascut a Sant Celoni el 1957, Jordi Bassols va cursar estudis de pintura i 
procediments murals a l'Escola Massana de Barcelona. Va participar en exposicions 
col·lectives i en el disseny de grafismes per a cartells, revistes, etc., i escenografies 



teatrals. Va col·laborar amb moviments culturals de la vila, com el centre d'art El Cel 
dels Ases i la Comissió Organitzadora d'Espectacles Teatrals (COET) a més de 
participar en l'inici de tallers municipals d'expressió artística. La seva darrera exposició 
va ser l'estiu de 2006 a la Rectoria Vella de Sant Celoni. 
 
Treballs a deshora. Jordi Bassols. Pintures es pot veure des del 30 de maig al 19 de 
juliol de dijous a dissabte de 17 a 20 h; diumenges i festius d’11.30 a 13.30 i de 17 a 
20 h. La següent visita comentada de l’exposició a càrrec de Jordi Bassols s’ha previst 
per diumenge 5 de juliol a les 7 de la tarda. 
 

 
 
 
Resultats excel·lents dels alumnes de l'Institut Ba ix Montseny a les PAU-2015  
 
Els alumnes de l'Institut Baix Montseny que aquest mes de juny han realitzat les 
proves de la selectivitat han obtingut resultats excel·lents. Tres dels seus alumnes han 
assolit una qualificació de 9 sobre 10 en la fase comuna de la prova, la qual cosa els 
farà mereixedors de la carta de distinció de la selectivitat que s'entrega a finals del 
mes de juliol. Aquests alumnes són el Dario Roa, la Júlia Dubois i la Naomi Merchán. 
Els dos primers de la modalitat del BAT tecnològic i la tercera del BAT social.  

La nota mitjana de les PAU a Catalunya ha estat de 6,69 i la nota mitjana de l'alumnat 
de l'Institut que s'ha presentat a les PAU és de 7,17. A més, un cop sumada la fase 
específica a la nota d'accés (nota PAU+nota expedient BAT), hi ha 8 alumnes, dels 53 
presentats, amb una mitjana superior al 12 sobre 14, la qual cosa suposa un 15% 
d'excel·lència entre l'alumnat de l'Institut. Aquests alumnes són el Darío Roa (13,088), 
la Glòria Cabrera (12,526), la Naomi Merchán (12,312), la Judith Prat (12,136), el 
Gabriel Antolínez (12,098), la Marina Cuberta (12,07), la Núria Olmo (12,064) i la 
Gemma Lozano (12,028). 

També cal destacar 10 alumnes més que tenen una mitjana superior a 11 un cop 
sumada la fase comuna i la fase específica. Aquests alumnes són la Florina Ivanova 
(11,866), l'Alba Arabia (11,690), la Sandra Moreno (11,648), el Marco Bortolotti 
(11,582), la Júlia Dubois (11,528), l'Helena Socias (11,266), la Mireia Lozano (11,146), 
l'Andy Díaz (11,116), el Roger Haro (11,194) i el Raül Fernández (11,008). Això 
suposa que un 33% de l'alumnat presentat ha assolit uns resultats més que notables i 
que la mitjana de centre en moltes de les matèries supera la mitjana de Catalunya. 

Segons ha manifestat l'Institut Baix Montseny, "un resultat com aquest no és fruit de la 
casualitat, sinó que és el fruit de molts mesos de treball, d'il·lusió per la feina ben feta, 
de perseverar malgrat les dificultats i de saber que cal treballar en el present per poder 
somniar en un futur millor. I els felicitem encara amb més èmfasi perquè sabem que no 
és gens fàcil en aquestes edats mantenir-se en l'esforç continuat per uns objectius a 
mig i llarg termini. Tots ells saben per experiència pròpia  que la intel·ligència, sense 
cultivar, és una llavor que no germina i, de moment, tots ells ja han obtingut els primers 
fruits. Aprofitem també per felicitar les seves famílies pel suport que els han brindat en 
el decurs de la seva vida i també a tots els seus mestres i professors que els han vist 
créixer des d'educació infantil." 

 
Últimes 5 places lliures pel curs: Autoavaluació professional i noves 
oportunitats per reinventar-se  
 



El curs l'ofereix de manera gratuïta, el Servei Municipal d'Ocupació de Sant Celoni  
cofinançament de la Diputació de Barcelona a través del Recull d'activitats per als 
Serveis Locals d'Ocupació 2015 

Treballarem per descobrir les nostres competències i habilitats, així com les noves 
professions que demana l'entorn. Descobrirem que som capaços d'inventar noves 
professions. 

Finalitzarem la formació definint el nostre Pla d'Acció Personal. (PAP). 

 Curs Dates Horari 

Autoavaluació professional i noves oportunitats 
per reinventar-se 

7, 9 i 14 de 
juliol 

Dimarts i dijous de 9.30 
a 12.50 h 

 

No et quedis sense la teva plaça. Inscriu-te emplenant aquest formulari. (Places 
limitades. Es prioritzaran les persones apuntades en el SMO). 

Més informació : 
Sax Sala - Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny 
Montserrat, 28 
08470 Sant Celoni 
93 867 41 75 

 


