
 

 
 

NOTA DE PREMSA   

Dijous , 21 d’abril de 2016 
 
 

• Les obres de construcció de la nova escola Soler de  Vilardell començaran 
el mes de maig. Es preveu que les obres durin uns 1 4 mesos 
 

• No et perdis cap de les activitats programades a Sa nt Celoni i la Batllòria 
per celebrar Sant Jordi! 
 

• Cap de setmana de teatre a Sant Celoni! 
El Premi Nacional de Cultura 2016, Los Galindos, mu nta carpa a la plaça 
de la Biblioteca. El grup local Tramoia presenta Cites  

 
• El procés de fusió dels clubs de futbol de Sant Cel oni, més a prop de ser 

una realitat 
 

• S'obre el període de renovacions de les prestacions  al pagament de 
lloguer 

 
• Quina proposta formativa per a persones aturades t' interessa? 

El Servei Municipal d’Ocupació està recollint l’opi nió de les persones 
usuàries per millorar la seva oferta formativa 
 

• Sant Celoni renova el seu compromís amb la transpar ència  
 

• L’Ajuntament de Sant Celoni s’estrena a Instagram a mb un concurs 
 
 
 
Les obres de construcció de la nova escola Soler de  Vilardell començaran el mes 
de maig  
 
Es preveu que les obres durin uns 14 mesos 
 
Aquest dilluns 18 d’abril,  representants del Departament d’Ensenyament, de 
l’ajuntament i de l’empresa constructora del nou edifici de l’escola Soler de Vilardell, 
s’han reunit per acordar les actuacions prèvies a l’inici de les obres previstes pel maig. 
El contracte d'adjudicació de la construcció de l'escola Soler de Vilardell amb 
l'empresa guanyadora del concurs, Arcadi Pla S.A se signarà el 13 de maig i tot seguit, 
s'iniciaran les obres, que es preveu que durin uns 14 mesos. Recordem que per 
garantir la construcció del nou edifici de l'escola i l'edifici de Formació Professional de 
l´Institut Baix Montseny, l'Ajuntament hi aporta 1,5 milions d´euros.  

L'edifici de l'escola Soler de Vilardell és un edifici d'una línia educativa de construcció 
tradicional. Segons el projecte constructiu, l'edifici està ubicat de tal manera que 
permet diferenciar clarament el pati d'infantil i el pati de primària. Aquesta ubicació, 



també, permet diferenciar 2 accessos, un, per a educació infantil i, un altre, per a 
educació primària. Hi ha la possibilitat que els infants d'educació infantil puguin accedir 
a l'escola a través del pati d'infantil i, directament, a les aules. 

Les 3 aules d'educació infantil tenen orientació sudest i cada aula disposa d'un petit 
porxo exterior per fer activitats. A la planta baixa de l'edifici, també, estan ubicats l’aula 
de psicomotricitat, la biblioteca, uns lavabos, el menjador escolar i el gimnàs/sala 
d’actes. Al primer pis, estan ubicades les 6 aules d'educació primària, una aula 
d'informàtica i una aula polivalent. Per últim, al primer pis, també, hi ha ubicades dues 
aules de desdoblaments i un despatx de tutories. 

 

No et perdis cap de les activitats programades a Sa nt Celoni i la Batllòria per 
celebrar Sant Jordi!  

A més de venda de llibres i roses, aquest cap de setmana es realitzaran tot tipus 
d'activitats de caire cultura. La Biblioteca celebra la quarta edició de la revetlla de Sant 
Jordi  amb un horari especial i jocs per als més petits. 

Trobareu tota la informació a la programació de Sant Jordi 

 
 
Cap de setmana de teatre a Sant Celoni!  
 
El Premi Nacional de Cultura 2016, Los Galindos, mu nta carpa a la plaça de la 
Biblioteca 
El grup local Tramoia presenta Cites 

Dissabte 23 i diumenge 24, la companyia Los Galindos, Premi Nacional de Cultura, 
ens convida a viure l’espectacle Maiurta dins una iurta instal·lada a la plaça de la 
Biblioteca de Sant Celoni, un petit circ de lona i fusta originaria dels nòmades de 
Mongòlia i Kazakhstan. Los Galindos ens presenten un espectacle de modelatge 
plàstic i vivències, de circ d'entranya, que ens suggereix viatjar a la pròpia intimitat.  

Divendres 22 i dissabte 23, no us perdeu l’espectacle de teatre que adapta la sèrie 
de TV3 Cites, basada en la de Bryan Elsey de la BBC, Dates de la mà del grup de 
teatre local Tramoia. Gent que busca gent, nervis, romanticisme, emocions i el morbo 
que provoquen les "CITES" entre desconeguts. Amor, sexe o simplement companyia a 
un clic. Però darrera de tot, al final, només hi ha persones. 

 
 
 
 
 
 
El procés de fusió dels clubs de futbol de Sant Cel oni, més a prop de ser una 
realitat  
 
Ja s'ha definit el perfil social, l'estructura orga nitzativa, el model de gestió 
econòmica i aspectes institucionals com el nom, l'e quipació o l'emblema . 



La comissió mixta d'entitats i l'Ajuntament de Sant Celoni han avançat en el projecte 
de fusió dels dos clubs de futbol del municipi, el Club Esportiu Sant Celoni i la 
Penya Barcelonista Sant Celoni , que es va iniciar al mes de febrer amb l'objectiu 
d'aconseguir un club social i esportivament millor. 

Fins al moment, s'ha definit el perfil social, l'estructura organitzativa i directiva, 
l'estructura tècnica, el model de gestió econòmica, els vincles amb la normativa 
federativa, així com els aspectes institucionals del nom, l'equipació o l'emblema. La 
comissió ha estat constituïda per tres membres de cada club (un assessor federatiu, 
dos tècnics municipals i un consultor que ha actuat com a conductor de les sessions i 
que elaborarà el projecte final). A les dues sessions de treball que queden, es tancaran 
detalls tècnics. 

Es preveu que a finals de maig les respectives assemblees de clubs prenguin en 
consideració el projecte de fusió i l'aprovin per tal que durant el mes de juny es puguin 
tramitar les llicències dels equips davant la Federació Catalana de Futbol, i així iniciar 
la temporada 2016-17 amb el nou format. 

 
 
 
 
S'obre el període de renovacions de les prestacions  al pagament de lloguer  

El termini de presentació de sol·licituds va del 15  d’abril al 15 de juny  

L’ajut va destinat a unitats de convivència amb ingressos inferiors a 0,94 vegades 
IRSC, si és una persona adulta, s’afegeix 0,46 vegades IRSC per cada persona 
addicional de 14 anys o més, i s’afegeix 0,28 vegades IRSC per cada persona 
addicional menor de 14 anys. 
La quantia de la prestació és del 40% del import del lloguer amb un màxim anual de 
2.400 €. 

Els sol·licitants hauran d’acreditar la residència legal a Catalunya i tenir uns ingressos 
de la unitat de convivència suficients per a poder pagar el lloguer i que a l’hora no 
superin els màxims establerts. No podran demanar aquestes ajudes les persones que 
tinguin contractes de lloguer signats entre familiars, o que ja tinguin un habitatge en 
propietat. 

El termini de presentació de sol·licituds va del 15 d’abril al 15 de juny (ambdós 
inclosos).  

Més informació a l'enllaç següent. 

 
Quina proposta formativa per a persones aturades t' interessa?  

El Servei Municipal d'Ocupació està recollint l'opi nió de les persones usuàries 
per millorar la seva oferta formativa 

El Servei Municipal d'Ocupació està recollint l'opinió de les persones usuàries per 
millorar la seva oferta formativa que imparteix des del Centre de Formació i Ocupació 
Sax Sala. Actualment, Sax Sala està homologat per el Servei d'Ocupació de Catalunya 
per impartir 14 especialitats formatives de diferents perfils professionals a més de 



diversos cursos. No obstant, la opinió dels ciutadans que fan servir aquest servei és 
essencial pe propostes formatives futures, i des de l'Ajuntament s'ha obert un 
formulari a tothom que el vulgui fer servir per don ar la seva opinió i votar o 
proposar quins tipus de cursos voldria trobar l'any  vinent. 

Si esteu interessats en donar la vostra opinió, trobareu el formulari en aquest enllaç. 

 
 
Sant Celoni renova el seu compromís amb la transpar ència  
 
Sant Celoni està entre els 61 municipis de tot Catalunya que compleixen amb els 
indicadors d'Infoparticipa que avaluen la transparència i la qualitat de la informació 
dels webs municipals. Ahir l'alcalde Francesc Deulofeu va recollir el guardó en un acte 
al Born Centre Cultural de Barcelona al costat dels representants dels altres 
consistoris i, per primer cop, també d'algun consell comarcal. Enguany el segell 
Infoparticipa ha ampliat en nombre d'indicadors i en contempla 52, dels quals 
l'Ajuntament de Sant Celoni en compleix 46, un 88 %, que suposa l'atorgament de la 
Menció Infoparticipa. 

El Segell InfoParticipa a la qualitat i la transparència de la comunicació pública local és 
una certificació que atorga la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) a partir de les 
avaluacions que realitza el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania 
Plural de la UAB (LPCCP) als webs municipals que publiquen una informació que 
facilita que qualsevol ciutadana o ciutadà tingui coneixement sobre qui són els 
representants polítics del seu municipi, com gestionen els recursos col·lectius i quines 
formes de participació posen al seu abast. Es tracta d´una marca de qualitat que doni 
garanties de confiança i credibilitat a les ciutadanes i els ciutadans, i un incentiu pels 
responsables polítics i tècnics. 

 

L’Ajuntament de Sant Celoni s’estrena a Instagram a mb un concurs  

L'Ajuntament de Sant Celoni s'estrena a Instagram! Per celebrar-ho regalarem dues 
entrades per Blaumut a l'Ateneu a la millor foto de Sant Jordi a Sant Celoni. 
Teniu temps fins el 30 d'abril i només us cal pujar la foto a Instagram i etiquetar-la amb 
#santceloni. 

La primera imatge que publicada ha estat la Roca del Drac i és que a Sant Celoni 
tenim el nostre particular Sant Jordi i conservem la roca on s'amagava el drac!  Mira la 
imatge al nostre compte d’Instagram.  

 


