
 

 
 

NOTA DE PREMSA   

Dijous, 16 de juliol de 2015 
 
 

• L’Ajuntament i Sorea posen en marxa mesures per gar antir l’aigua a totes 
les llars de Sant Celoni i combatre la pobresa ener gètica  
 

• Finalitza el curs ocupacional d’Atenció sociosanità ria de persones 
dependents amb 4 alumnes ja treballant en el sector  

 
• Si elabores productes fets a mà ja pots sol·licitar  espai a la Fira de Sant 

Martí del novembre 
 

• TP SPORT guanya la XXXIV Copa Futbol Sala Sant Celo ni 2015 
 
 
 
L’Ajuntament i Sorea posen en marxa mesures per gar antir l’aigua a totes les 
llars de Sant Celoni i combatre la pobresa energèti ca  
 
Davant les situacions de pobresa energètica del municipi, l’Ajuntament de Sant Celoni i 
SOREA han fet un pas més per poder garantir el servei d’aigua a totes aquelles 
persones i famílies que es trobin en una situació de vulnerabilitat econòmica. En 
aquesta línia, aquesta setmana han formalitzat un protocol d’actuació on es regulen les 
actuacions que es duran a terme davant de situacions de pobresa energètica i 
vulnerabilitat econòmica, que provoquin la impossibilitat d’atendre, dins el termini 
previst, les factures per al consum d’aigua, i evitar que es portin a terme talls de 
subministrament.  
 
L’acte de signatura es va materialitzar dimarts passat, amb la presència de l’alcalde 
Francesc Deulofeu i la regidora de Comunitat, Magalí Miracle per part de l’Ajuntament i 
de Berta Alejandra Trillo en representació de Sorea. 
 

 
Finalitza el curs ocupacional d’Atenció sociosanità ria de persones dependents 
amb 4 alumnes ja treballant en el sector 

Es tracta d'un dels tres cursos realitzats a Sax Sala que el SOC ha subvencionat 
enguany 

El dilluns 13 de juliol es va fer a Sax Sala l'acte de cloenda del curs d’Atenció 
Sociosanitària de persones dependents en institucions socials amb 4 alumnes ja 
treballant en el sector. Els 16 alumnes van rebre de mans de l'alcalde Francesc 
Deulofeu, la corresponent certificació que els acredita la superació dels mòduls del 
curs i de l'obtenció del corresponent Certificat de Professionalitat. 



La formació es va iniciar el mes de febrer i ha finalitzat aquest més de juliol, amb 450 
hores de formació teòrico-pràctica i de formació pràctica en empreses del sector. 2 
dels alumnes ampliaran la seva formació amb Cicles Formatius de Grau Mitjà.  

Els desitgem molta sort en els seus nous projectes professionals! 
 
 
Si elabores productes fets a mà ja pots sol·licitar  espai a la Fira de Sant Martí del 
novembre 

De cara a la Festa Major de Sant Martí de 2015, l'Ajuntament vol organitzar una Fira 
d'artesans amb l'objectiu de promocionar els articles d'elaboració pròpia fets a mà. 
Aquest esdeveniment es durà a terme dissabte 7 i diumenge 8 de novembre, a la 
plaça de la Vila, entre les 10 del matí i 2/4 de 9 del vespre i ja està obert el període de  
sol·licitud. 

Arran de les dimensions de la plaça, hi haurà un màxim de 30 parades. Per aquest 
motiu, es farà una selecció dels artesans d'acord amb les bases de participació. El 
termini per la presentació de sol·licituds per a l'edició d'aquest any, d'acord amb la 
resolució d'alcaldia de 6 de juliol de 2015, finalitza el 15 de setembre. 

Per sol·licitar participar a la Fira cal fer-ho a través de la instància normalitzada. 
L'acceptació de la sol·licitud per part de l'organització es farà a partir del 6 d'octubre 
amb les instruccions necessàries per formalitzar-la definitivament i fer el pagament 
dels drets d'inscripció 30 €. (20 € si s'organitza un taller). També es pot fer directament 
a través del formulari del web:  www.santceloni.cat/formularis 

 

 
 
TP SPORT guanya la XXXIV Copa Futbol Sala Sant Celo ni 2015 
 
La 34 a Copa Futbol sala que organitza cada any l'Ajuntament de Sant Celoni ja té 
equip guanyador: el TP Sport.  Els equips Garden Palautordera i TP Sport van disputar 
dimecres 15 de juliol una de les finals més igualades que es recorden: els 2 equips van 
jugar un gran partit amb alternances continues en el marcador, tot es va decidir a 
 l’últim minut quan l’equip TP SPORT va marcar el gol definitiu que el proclamà campió 
del torneig amb un resultat de 4 a 3. 
 
En aquedat edició hi ha participat 13 equips amb jugadors de Sant Celoni i dels 
municipis Santa Maria de Palautordera, Sant Esteve de Palautordera, Vallgorguina, 
Breda i Riells Viabrea.  


