
 

 
 

NOTA DE PREMSA   

Dijous, 19 de novembre de 2015 
 
 

• Visita institucional a l'empresa Arkema. La multina cional, que a la planta 
celonina dóna feina a 140 persones, ha traslladat l a seu de Madrid a Sant 
Celoni  

 

• Comença la preinscripció i matrícula als cursos d’I nformàtica i Graduat en 
ESO de l'Escola d'Adults que s’inicien pel gener. L es persones 
interessades poden sol·licitar una entrevista d’ori entació a partir del 4 de 
desembre 

 
• Presentació del grup de treball Sant Celoni Acull. Aquest divendres a les 

7 de la tarda a la Sala Bernat Martorell  
 

• 55 celonins estrenen la temporada del programa de p assejades “A cent 
cap els cent”  
 

• El Club Vòlei Sant Celoni presenta els seus 8 equip s per la temporada 
2015/2016 
 

• 529 ciclistes van participar a la XVI edició de la Montnegre BTT  
 

 
 
Visita institucional a l'empresa Arkema  
 
La multinacional, que a la planta celonina dóna fei na a 140 persones, ha 
traslladat la seu de Madrid a Sant Celoni  

 

L’alcalde Francesc Deulofeu i la regidora de Promoció Econòmica i Comunicació, 
Laura Costa, van visitar ahir l’empresa ARKEMA a Sant Celoni per establir complicitats 
i compartir projectes amb els responsables de la planta que dóna feina a 140 
persones. Entre els temes tractats, es va parlar de Robotseny, la formació professional 
de la branca química i el futur Museu Europeu del Bosc. 

El director de la planta a Sant Celoni, Emili Argemí i la directora general d’Arkema 
Química Espanya, Patrícia Martínez-Merello, van explicar als representants 
institucionals que la central de l'empresa, situada fins ara a Madrid, s'ha traslladat a 
Sant Celoni. La multinacional és present a una cinquantena de països.   

 
Comença la preinscripció i matrícula als cursos d’I nformàtica i Graduat en ESO 
de l'Escola d'Adults que s’inicien pel gener  
 



Les persones interessades poden sol·licitar una ent revista d’orientació a partir 
del 4 de desembre 

El 10 de desembre s’obrirà la preinscripció del segon trimestre dels cursos 
d’Informàtica i de Graduat en Educació Secundària de l’Escola d’Adults de Sant 
Celoni. Com a novetat, hi ha el curs de preparació proves ACTIC de nivell bàsic! Les 
persones interessades poden sol·licitar una entrevista d’orientació a partir del 4 de 
desembre. El número de places disponibles queda condicionada per la matrícula dels 
alumnes de continuïtat. 

 

Oferta formativa  

ALFABETITZACIÓ DIGITAL nivell 2 
Aprofundiment dels sistema operatiu Windows. Perfeccionament del tractament de 
text. Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment 
(multimèdia). 
Durada: del 12 de gener al 17 de març de 2016 
Horari: dimarts i dijous de 19 a 20:30 h 

ALFABETITZACIÓ DIGITAL nivell 3  
Assolir un domini elemental en l´ús de les TIC, amb un nivell de competència 
d’usuari/ària bàsic/a. Introducció al tractament de la informació numèrica (full de 
càlcul). Navegació i comunicació en el mon digital.   
Durada: de l´11 de gener al 16 de març de 2016 
Horari: dilluns i dimecres de 17:30 a 19 h 

PREPARACIÓ PROVES ACTIC nivell bàsic 
Assolir les competències en TIC necessàries per superar la prova del nivell bàsic de 
l’ACTIC : Sistema operatiu, tractament de la informació escrita, numèrica, gràfica, 
sonora i de la imatge en moviment. Navegació i comunicació. Cultura, participació i 
civisme digital. 
Aquesta prova es realitza a Sax Sala i, si es supera, s’obté un certificat acreditatiu que 
emet la Generalitat. 
Durada: de l´11 de gener al 16 de març de 2016 
Horari: dilluns i dimecres de 19 a 20:30 h 
Preu dels cursos d’Informàtica: 11,06 € 
                                         
 
GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA  
Assolir els coneixements que permetin a l’alumne/a l’obtenció del títol de Graduat en 
Educació Secundària Obligatòria (GESO). 
Per accedir-hi s’han de tenir 18 anys (o 16 anys en casos específics) o bé complir-los 
durant l’any natural en què s’inicia la formació. 
Durada dels mòduls del segon trimestre: de l´11 de gener al 18 de març de 2016 
Horari: de dilluns a divendres de 16 a 19 h (si es cursen tots els mòduls) 
Preu:  74,56 € 

 

Calendari  



Preinscripció i entrevistes d’orientació : 10 i 11 de desembre de 9 a 14 i de 16 a 20 
h. Cal sol·licitar l’entrevista d’orientació formativa per telèfon o personalment a partir a 
partir del  4 de desembre. 
Matrícula : 21 i 22 de desembre de 9 a 14 h i de 16 a 20 h. 
Lloc:  Sax Sala. Centre de Formació i Ocupació -Tel/938674175- 
cfadults@santceloni.cat 
Horari d’atenció al públic: de 9 a 14 h i de 16 a 20 h 
 

 

 
Presentació del grup de treball Sant Celoni Acull  
Aquest divendres a les 7 de la tarda a la Sala Bern at Martorell  
 
La plataforma ciutadana Sant Celoni Acull presentarà aquest divendres en un acte a la 
Sala Bernat Martorell el grup de treball local pels refugiats. L’acte serà a les 7 de la 
tarda i comptarà amb la participació de Gerard Carot, membre de Sant Celoni Acull;  
Enric Morist, coordinador de Creu Roja Catalunya i Josep Sagarra, secretari del Fons 
Català de Cooperació. 
 
Sant Celoni Acull està integrada per diverses entitats de Sant Celoni, ciutadans a títol 
individual i administracions. Es treballa per donar la millor acollida possible i facilitar la 
inclusió a totes les persones que fugen del seu país per culpa de la guerra, la misèria i 
la pobresa. 
 
 
55 celonins estrenen la temporada del programa de p assejades “A cent cap els 
cent”  

Sant Celoni pren part novament del programa de cicle de passejades “A cent cap els 
cent” promogut per la Diputació de Barcelona i ja s’ha estrenat amb una passejada a 
Sant Fruitós de Bages. Un total de 55 participants del municipi hi van prendre part  
amb un recorregut total de 7,4 Km., que incloïa un breu tomb guiat pel complex Món 
Sant Benet. 

Al programa “A cent cap els cent” hi participen les persones que segueixen les 
sessions setmanals d’activitat física per a gent gran que organitza l’Ajuntament. Les 
properes sortides tindrà lloc l’11 de febrer a Sant Celoni; el 17 de març a Begues i el 
14 d’abril a Sant Andreu de la Barca. 
 
 
El Club Vòlei Sant Celoni presenta els seus 8 equip s per la temporada 2015/2016  
 
Diumenge passat 15 de novembre el Vòlei Sant Celoni va presentar els seus equips 
per a la temporada 2015-16: 8 equips, dels quals 5 juguen a la Federació Catalana de 
Voleibol. 
 
Aquest any, per primera vegada, el club va fer un reconeixement a les seves jugadores 
i equip més destacat de la temporada anterior: de mans de l’alcalde Francesc 
Deulofeu, del regidor d’Esports, Òscar Molés i del president de la junta directiva, 
Lauren Bader, van rebre el guardó: Núria Alcalde (juvenil), Carla Daniels (cadet), Laia 
Morató (cadet), Carla Hernández (aleví), Noa Rubio (aleví) i Ila Domínguez (aleví), 
com a equip més destacat, l’Aleví Negre format per Judit Muñoz, Paulina Rugiero, 



Carla Hernández, Alba Sánchez, Nerea Giménez, Berta Bouso, María Masuet i Valeria 
Gozalo.  
 
Per finalitzar l'activitat es va realitzar un homenatge a les noies del primer equip del 
club que van participar a un campionat de la Federació.  
 
 
 

529 ciclistes van participar a la XVI edició de la Montnegre BTT  
 
Diumenge passat dia 15 de novembre es va disputar la XVI edició de la Montnegre 
BTT organitzada pel Club Ciclista Sant Celoni amb la participació de 529 ciclistes 
vinguts de mitja Catalunya i d’altres indrets més llunyans com Mèxic, Madrid i Castelló.  
Des de l’any 2000 sense interrupcions, el Club Ciclista Sant Celoni organitza aquesta 
prova que ja s’ha fet un lloc al calendari de tardor català.  
 
La vall d’Olzinelles i els voltants entre Can Puigdemir, Cal Paraire, Coll Buti i Bocs va 
ser l’espectacular zona on es va desenvolupar tota la prova que va gaudir d’un dia 
excel·lent a nivell metereològic i d’estat de les pistes.  
 
Es podia optar per fer el recorregut curt de 19 km o de 40 km, la més escollida. Un 
avituallament al mig de la ruta curta i dos més separats per la llarga, van ajudar a 
recuperar forces i omplir bidons per tornar amb èxit a Sant Celoni. 
 
A l’arribada, la retrobada amb els companys, la botifarra, el cafè, recollida d’obsequis, 
recuperar forces prenent el sol, fotos, selfies, cadascú revivint la seva Montnegre 
particular…en definitiva un bon ambient de satisfacció general dels participants, i 
també del gairebé centenar de voluntaris de l’organització. 
 
El Club Ciclista Sant Celoni agraeix a tothom, autoritats municipals, Diputació, Creu 
Roja, voluntaris, col·laboradors externs, l’ajuda donada, imprescindible per mantenir en 
els anys una prova com aquesta. 
 

 

 

 
 
 

 


