
 

 
 
NOTA DE PREMSA   
Dijous, 21 de gener de 2016 
 
 
 

• L'Ajuntament insisteix a la Generalitat en la necessitat de millorar la 
seguretat a la C-35 
 

• Visita institucional a Givaudan en el marc de les trobades amb el teixit 
empresarial celoní 
 

• 16 alumnes s'estan formant en Activitats auxiliars en aprofitaments 
forestals al Sax Sala. Dels alumnes del curs passat, 8 persones es van 
inserir al mercat laboral 
 

• Es constitueix el nou Consell del Poble de la Batllòria 
 

• Del 25 al 27 de gener: Inscripcions a la rua de Carnaval a l'Oficina 
d'Atenció Ciutadana 
 

• El Síndic de Greuges atendrà les persones a Sant Celoni dimarts 2 de 
febrer. Cal concertar cita prèvia al telèfon gratuït 900 124 124 o a 
sindic@sindic.cat 

 

L'Ajuntament insisteix a la Generalitat en la necessitat de millorar la seguretat a 
la C-35 

L'alcalde Francesc Deulofeu i el regidor d’Espai Públic, Òscar Molés, es van reunir la 
setmana passada amb Xavier Flores, director general d’Infraestructures de la 
Generalitat de Catalunya, per traslladar-li la necessitat d’avançar en el projecte de 
pas de vianants complementari a la rotonda que s’està construint a la porta de 
Llevant a la C-35, davant el Parc de bombers, i en el projecte de millora dels 
accessos al Polígon Molí de les Planes i al barri de les Illes Belles.  

Durant la trobada, Xavier Flores els va informar que s’està acabant de redactar l’estudi 
que recull aquestes actuacions amb la voluntat d’incorporar-lo a un projecte més ampli 
de millora de la seguretat a la C-35 que la Generalitat preveu licitar aquest any 2016. 
 
La trobada va tenir lloc al Departament de Territori i Sostenibilitat a petició de 
l’Ajuntament de Sant Celoni amb l’objectiu de continuar avançant en la millora de la 
seguretat i l’accessibilitat a la C-35 que farà un pas endavant molt important amb la 
rotonda que s’està construint en aquests moments. 

 



Visita institucional a Givaudan en el marc de les trobades amb el teixit 
empresarial celoní 

L’alcalde de Sant Celoni, Francesc Deulofeu, va visitar fa uns dies l’empresa 
GIVAUDAN IBERICA, S.A., en el marc de visites institucionals que està fent al teixit 
empresarial del municipi per tal d’afavorir el diàleg i la col·laboració públic-privada. En 
aquesta línia, durant la visita l’alcalde va mostrar molt interès en conèixer en 
profunditat les principals unitats de negoci i els èxits de la companyia a nivell global, 
així com aspectes específicament vinculats a la planta de fabricació ubicada al 
municipi. 
 
Amb els responsables de la planta, es van tractar qüestions de mobilitat, de promoció 
econòmica relatives a la generació d’ocupació i la formació de les persones i a la 
possibilitat d’implantar una formació professional en modalitat dual al territori que doni 
resposta a les necessitats de les empreses del sector químic. També es va parlar del 
pla estratègic de l’empresa dins de l'entorn de competencia globalitzada en el que 
opera. 
 
GIVAUDAN IBERICA és una empresa especialitzada en el desenvolupament de 
fragàncies, aromes i ingredients, essent líder en ciència i tecnologia. Compta amb 34 
plantes de producció arreu del món i amb una quota de mercat del 25%. Compta amb 
més 9.700 empleats a nivell global. La seva Escola de Perfumeria té un gran prestigi, i 
mostra de la seva rellevància és que d’un terç dels perfums que existeixen actualment 
a nivell mundial, han sigut creats per perfumistes formats a l’escola. La planta de Sant 
Celoni compta amb una plantilla d’uns 190 treballadors i treballadores, un 80% dels 
quals són de Sant Celoni i rodalies, i dóna feina a més d’una trentena de persones a 
través d’empreses externalitzades que els presten serveis. 

  

16 alumnes s'estan formant en Activitats auxiliars en aprofitaments forestals al 
Sax Sala 
Dels alumnes del curs passat, 8 persones es van inserir al mercat laboral 

L’alcalde Francesc Deulofeu ha donat la benvinguda als 16 alumnes del curs 
d’Activitats auxiliars en aprofitaments forestals que realitzen un curs de formació per a 
l’obtenció del Certificat de Professionalitat a Sax Sala – Centre de Formació i Ocupació 
del Baix Montseny de l'11 de gener al 7 d'abril. El curs està subvencionat pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu i forma part de l’oferta formativa que 
s'ofereix des del Sax Sala en Formació Ocupacional. Les classes es fan en aquest 
equipament i en espais homologats per fer pràctiques: Boscos del Montnegre, Royal 
Park i Can Bosc. 

Francesc Deulofeu ha destacat la "importància de la formació per a l’ocupació en 
temps difícils i de crisi per tal de possibilitar noves sortides professionals, 
donant valor a l’esforç dels alumnes i de  l’equip docent". L’alcalde ha recordat 
que des de la inauguració de Sax Sala l’any 2009, aquest, ha acollit una gran varietat 
d’actuacions per donar resposta a les necessitats formatives, una d’elles, la de la 
Formació Ocupacional. L’acte ha tingut una càlida acollida per part de tots els 
assistents. 

Aquest és la tercera edició del curs d'Activitats auxiliars en aprofitaments forestals i en 
total s'hauran format 48 persones en aquest perfil professional. Del curs passat, 8 
persones de més de 30 anys s'han inserit al mercat laboral. 



 
Es constitueix el nou Consell del Poble de la Batllòria 

La Batllòria ja té nou Consell de Poble. Dimarts 12 de gener es va celebrar el plenari 
de constitució del nou Consell de Poble on l’alcalde va donar la benvinguda als nous 
membres tot encoratjant-los a treballar per fer del Consell de Poble "un òrgan 
dinàmic i participatiu que sigui la veu de La Batllòria". També va agrair la tasca 
feta per totes les persones que al llarg d’aquests anys han format part del Consell i 
l’han fet possible. 

Els nous membres van presentar les comissions de debat que han creat i van exposar 
quins són els objectius de cada una d’elles. Es va parlar, entre d’altres, de potenciar la 
seguretat ciutadana, millorar la neteja del poble i de l’entorn, adequar més 
equipaments, promoure l’esport entre els més joves, millorar els canals de 
comunicació i, sobretot, incentivar la participació ciutadana i posar la Batllòria al mapa. 
    

La presidenta del Consell, Helena Lagarda, va cloure la sessió agraint "la implicació i 
la bona voluntat de totes les persones que s’han animat a formar part d’aquest 
nou Consell i que ja han començat a treballar per la Batllòria amb moltes ganes 
il·lusió". 

 
 
Del 25 al 27 de gener: Inscripcions a la rua de Carnaval a l'Oficina d'Atenció 
Ciutadana 

Tothom qui vulgui fer una comparsa el dissabte 6 de febrer de 2016, s'ha d'anar a 
inscriure a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, al Safareig, del 25 al 27 de gener. Per 
participar a la rua es pot fer individualment o amb comparsa. 

• Individualment: Qui no formi part d'una comparsa i vulgui participar a la rua, 
es recomana anar al darrere de la carrossa del rei Carnestoltes. No cal 
inscripció prèvia. 

• Comparses: Cada comparsa ha d’estar formada per 15 persones, com a 
mínim, i ha de tenir 2 responsables majors de 16 anys; un d’ells com a cap de 
comparsa. 

L’Ajuntament aportarà: 

• 3 € per persona per finançar part de les despeses de les disfresses i dels 
guarniments de la comparsa, prèvia inscripció, un cop feta la rua i presentació 
dels justificants. Per determinar la subvenció es comptaran els membres de la 
comparsa durant la rua. La data de termini de presentació d’aquests justificants 
el 20 de febrer de 2016. 

• 70 € per carrossa. S’entén per carrossa un vehicle en el qual els membres de 
la comparsa puguin pujar al damunt, amb música i llums. Les mides màximes 
de les carrosses, per poder circular pels carrers són: 4 m. d’alçada, 2,50 m. 
d’amplada i 6 m. de llargada. Cada carrossa haurà de portar un extintor i haurà 
de disposar de la corresponent ITV i de l’assegurança (vehicle de motor). 

En el moment de la inscripció a la rua heu de saber: 



• El nombre de components de la comparsa, si portareu música i si portareu 
carrossa. 

• Una adreça electrònica, per possibles avisos o convocatòries. 
• El nom i telèfon de la persona que formarà part del jurat. 

Si us voleu quedar a sopar i/o anar al ball, haureu de pagar 7 € per persona pel sopar. 
Aquest any el sopar serà: pollastre i botifarra amb patates al forn o saltejat de 
verdureta, flam, pa, aigua, vi rosat, cafè o tallat. 

XX Concurs de comparses 

Premi per: la més original, la més animada, la més elaborada i la més votada, amb 150 
euros cada una. El jurat estarà format per un membre de cada comparsa inscrita i 
persones vinculades a les arts escèniques i visuals. El lliurament dels premis es farà 
en el transcurs del sopar. 

La persona que formi part del jurat no participarà a la rua i observarà i valorarà cada 
una de les comparses. Més endavant es concretarà una trobada prèvia amb els 
membres del jurat per establir criteris. Es convoca a una reunió a tots els caps de 
comparsa el dijous dia 28 de gener a les 7 de la tarda a la Rectoria Vella. 

Preus: 

Sopar, al pavelló (només per a les comparses) 7 € 
Ball de disfresses per a tothom, aforament limitat Gratuït 

• Venda de tiquets del sopar: del 25 al 27 de gener a l'OAC 
Pagament amb targeta 
Horari: OAC (Oficina d'Atenció Ciutadana), al Safareig, de dilluns a divendres, 
de 9 a 14 h, i també dilluns de 17 a 19 h 

 

 
El Síndic de Greuges atendrà les persones a Sant Celoni dimarts 2 de febrer 

L'equip del Síndic de Greuges de Catalunya serà a Sant Celoni el proper dimarts 2 de 
febrer per atendre les persones que vulguin fer consultes o presentar queixes contra 
una actuació de l’Administració pública i també contra les empreses que presten 
serveis d’interès general (llum, aigua, gas, etc.). 

Les visites s’atendran al Safareig (carrer Campins, 24). Si esteu interessats en 
presentar una queixa, prèviament cal concertar entrevista trucant al telèfon gratuït 900 
124 124 o enviant un correu electrònic a sindic@sindic.cat amb el nom i el número de 
telèfon per poder contactar amb la persona. 

 


