
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Divendres, 1 de juliol de
 

• Comencen les obres de l’edifici de Formació Profess ional de l’Institut 
Baix Montseny. Avui s’ha signat l’acte de replanteig de les obres que durà 
a terme l’empresa Comsa, SAU que es preveu que duri n uns 
 

• El Ple municipal escull el projecte “Els entorns de  Sant Celoni” com el 
guanyador de l'Ajuntament Jove 2016
i la flora local.   
 

• Acte de benvinguda als 17 nous treballadors temporals dels Plans Locals 
d’Ocupació 2016. Les places ofertades 
modalitats, com ara jardineria, consergeria, comuni cació, agents cívics, 
administració, gestió
 

• Comencen els Contes a la fresca amb 
Fontana. Divendres 1 de juliol a les 7 de la tarda se sortirà de la Biblioteca 
i es passejarà fins al bosc on s’explicarà el conte
 

• Conferència El te japonès
l'exposició de c eràmica de Toni Medalla
 

• Ja tenim foto guanyadora del concurs d’Instagram de  Sant Joan!
 

• L’Ajuntament expressa el seu condol per l’atemptat a l’aeroport 
d’Istanbul 
 

• L’Ajuntament dóna suport al Dia de l’Orgull Lesbià,  Gai, Transgènere, 
Bisexual i Intersexual.
el 28 de juny va oneja
Celoni. 
 

• Miquel Olivet pren possessió c
Adela Gener, com a jutgessa de Pau suplent
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Avui s’ha signat l’acta de replanteig de les obres de l’edifici de Formació Professional 
de l’Institut Baix Montseny que marquen l’inici dels treballs que duraran uns 13 mesos. 
Durant els mesos de juliol i agost es 
poliesportives de l’Institut Baix Montseny per tal que al mes de setembre puguin 
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Comencen els Contes a la fresca amb L'home verd  a càrrec de La 
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El te japonès  a càrrec d'Eva Ibánez aquest dissab
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Ja tenim foto guanyadora del concurs d’Instagram de  Sant Joan!
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conviure les obres del nou edifici de Formació Professional amb el funcionament 
ordinari del centre. 

L’edifici estarà ubicat a l’extrem nord-oest del solar com a continuïtat de l’edifici actual. 
El projecte preveu diferenciar accessos independents pels cicles formatius i per l´ESO 
i el batxillerat.   Constarà d’un mòdul de lavabos, una aula polivalent per a docència, 
un petit despatx i diferents tallers de manteniment electromecànic, sistemes 
pneumàtics i mòduls de soldadura. 

El regidor de Cultura i Educació, Raül Garcia, ha aprofitat la signatura de l’acta de 
replanteig per apropar-se a les obres de l’escola Soler de Vilardell que avancen a bon 
ritme. L’Ajuntament de Sant Celoni col·labora amb aquestes dues obres amb 
l’aportació econòmica de 1,5 milions d’euros. 

 

 

El Ple municipal escull el projecte “Els entorns de  Sant Celoni” com el 
guanyador de l'Ajuntament Jove 2016  

És una aplicació mòbil de la fauna i la flora local  

El Ple municipal de Sant Celoni va escollir dimecres 29 de juny el projecte "Els entorns 
de Sant Celoni", una aplicació de mòbil de la fauna i flora local, com el guanyador de 
l'Ajuntament Jove 2016 d'entre els quatre treballs de recerca presentats per alumnes 
de les escoles Avet Roig, col·legi Cor de Maria, col·legi La Salle i Institut Baix 
Montseny. 

El projecte guanyador planteja la necessitat de crear una aplicació per conèixer la 
fauna i flora de l’itinerari de la Ronda Tordera Pertegàs, com també els edificis més 
singulars que es troben en l’itinerari. Tal i com va explicar l'alcalde Francesc Deulofeu 
a la presentació, “el projecte pretén donar resposta a la missió de promoure el 
desenvolupament dels valors democràtics i impulsar la participació i el compromís dels 
joves amb la societat”. Durant la primera part del ple també es va exposar als 
assistents l'estat d'execució del projecte guanyador de l'any passat, “la Neuromarxa”, 
on els alumnes de la Salle van manifestar la necessitat de poder continuar amb aquest 
projecte i poder-ho combinar amb les rutes saludables i treballar-les conjuntament amb 
el CAP i l’Ajuntament de Sant Celoni. 

Els 4 grups d'alumnes van presentar en aquest ordre el seu treball de recerca de 4t 
d'ESO: 

� Cor de Maria  
Nom del projecte: Sant Celoni, poble casteller, t’hi apuntes?  
Tutors: Xavi Becerra i Marta Planells. 
Autors: Núria Clos, Arnau Garriga, Anna Sorroche, Carlos Fernández i Judit 
Martínez. 
Descripció: projecte que analitza la viabilitat de crear una colla castellera al 
municipi de Sant Celoni i l’explicació de l’experiència viscuda amb la Colla 
Castellera de Mataró per part dels alumnes. 

� L'Avet Roig  
Nom del projecte: Els entorns de Sant Celoni  
Tutora: Lurdes de Tomás. 
Autors: Alba Prat, Oriol García, Miquel Lechuga i Marina Segura. 



Descripció: aplicació per a mòbils amb la descripció de la fauna i flora  com 
també dels edificis més importants que es van trobant en l’itinerari marcat de la 
Ronda Tordera Pertegàs. Aquesta proposta complementa el projecte de la 
primera edició de l’Ajuntament jove el curs 2010-2011, dissenyat pel col.legi 
Cor de Maria. 

� Institut Baix Montseny  
Nom del projecte: Viure sense viure  
Tutora: Patricia Illán. 
Autors: Alba Carbó i Clàudia Pino. 
Descripció: proposta per a la creació d’una borsa de voluntariat per fer 
l’acompanyament a malalts d’alzheimer i les seves famílies de l’Associació 
Neurològica del Baix Montseny. 

� La Salle  
Nom del  projecte: Una alimentació saludable  
Tutora: Lupe Gonzálvez/Alexander Pereira. 
Autors: Marc Argemí, Álvaro Escudero, Anna Pujadas, Mariona Somoza, Abel 
Sufuentes i Martina Turón. 
Descripció: aplicació per a mòbil, blog i pàgina web per poder educar als infants 
i joves en una alimentació saludable. 

 

 

 

L'alcalde dóna la benvinguda als 17 nous treballado rs temporals dels Plans 
Locals d'Ocupació 2016  
 

Les places ofertades abracen un ampli ventall de mo dalitats, com ara jardineria, 
consergeria, comunicació, agents cívics, administra ció, gestió, etc. 
 

L’Ajuntament de Sant Celoni promou des de fa molts anys un extens catàleg 
d’actuacions dirigides al desenvolupament econòmic del municipi i també del territori 
del Baix Montseny, amb l’objecte de contribuir a establir uns fonaments sòlids de 
l’activitat empresarial del municipi, facilitar la diversificació de l’activitat econòmica, 
reforçar els processos de qualificació i formació professional i millorar l’accés a 
l’ocupació laboral de la manera més àmplia possible. Al maig es va obrir una 
convocatòria de 17 llocs de treball temporal amb el suport econòmic de la Diputació de 
Barcelona i del propi consistori celoní, i avui s'ha celebrat la benvinguda als nous 
treballadors de contracte temporal. 

L'alcalce Francesc Deulofeu els ha donat la benvinguda a la Sala de Plens de 
l'Ajuntament i els ha explicat els tipus de contracte i tasques que realitzaran. Les 
places ofertades abracen un ampli ventall de modalitats, com ara jardineria, 
consergeria, comunicació, agents cívics, administració, gestió, etc. i tenen una durada 
de fins a 7 mesos. 
 
Comencen els Contes a la fresca amb L'home verd  a càrrec de La Fontana  
Divendres 1 de juliol a les 7 de la tarda se sortir à de la Biblioteca i es passejarà 
fins al bosc on s’explicarà el conte 

Durant els divendres de juliol des de la Biblioteca l’Escorxador proposen quatre 
narracions de contes. Dues de les quatre propostes s’inclouen dins el Festival de 
narració oral De Fàbula, una per a adults i una per a públic familiar, en indrets del bosc 



propers a la Biblioteca. Aquest festival, organitzat per La Fontana activitats culturals a 
diversos municipis del Baix Montseny, pretén apropar la narració oral a la ciutadania i 
atorgar-li el valor que es mereix en el panorama cultural actual. El fil conductor que 
proposa el festival en aquesta edició és el conte de tradició oral, el retorn als orígens; 
així doncs, els narradors explicaran rondalles, llegendes o històries que vénen de 
temps immemorials i que moltes vegades s'han anat adaptant al llarg dels anys. 

Contes a la fresca dins del Festival de narració oral De Fàbula al Baix Montseny. 
Sessió de contes familiar L’home verd, a càrrec de La Fontana.  Sortida de la 
Biblioteca l’Escorxador i passejada fins al bosc, on s’explicarà el conte. El recorregut 
fins al bosc no és apte per cotxets. 

Conferència El te japonès  a càrrec d'Eva Ibánez aquest dissabte dins l'expos ició 
de ceràmica de Toni Medalla  
Dissabte 2 de juliol a les 6 de la tarda a la Rectoria Vella, conferència El te japonès, a 
càrrec d'Eva Ibánez , dins de les activitats de l'exposició L'experiència raku. Ceràmica 
de Toni Medalla: un petit recorregut per la història del te i les seves conegudes 
propietats beneficioses per a la nostra salut. Aprendrem com preparar els diferents tes: 
temperatures, temps d'infusió, estris, rituals de preparació... 
 
Ja tenim foto guanyadora del concurs d'Instagram de  Sant Joan!  

La imatge de la Colla de Diables de Marouane (@marouane_elyaagoubi) ha guanyat 
el segon concurs d’Instagram organitzat per l'Ajuntament de Sant Celoni, seleccionada 
d'entre una trentena de fotografies de Sant Joan a Sant Celoni i la Batllòria. El 
guanyador s'emporta com a premi un val per a dues persones per passejar pel 
Montseny en bicicleta elèctrica. 

Podeu veure més fotografies i saber de futurs concursos seguint-nos al nostre compte 
d'Instagram 

 

L'Ajuntament expressa el seu condol per l'atemptat a l'aeroport d’Istanbul  

 
L'Ajuntament de Sant Celoni expressa el seu condol al poble turc, als afectats i als 
seus familiars per l’atemptat suïcida d'ahir dimarts 28 de juny on com a mínim 36 
persones van morir i més de 140 van resultar ferides. L'atemptat va ser perpetrat per 
tres terroristes suïcides a l'aeroport Atatürk d’Istanbul. 
 
 

L'Ajuntament dóna suport al Dia de l'Orgull Lesbià,  Gai, Transgènere, Bisexual i 
Intersexual  
 

En compliment de l'acord del darrer ple municipal, el 28 de juny va onejar la 
bandera Gai al balcó de l'Ajuntament de Sant Celoni  

 
En compliment de l'acord del darrer ple municipal, avui, Dia de l'Orgull Lesbià, Gai, 
Transgènere, Bisexual i Intersexual, oneja la bandera Gai al balcó de l'Ajuntament de 
Sant Celoni. El 28 de juny es recorden els aldarulls de Stonewall, que van tenir lloc a 
Nova York (EUA), i que marquen l'inici de l'alliberament homosexual, quan la població 
LGTBI va sortir al carrer com a resposta a la batuda policial del 28 de juny de 1969 i 



per fer-se veure, demanar la plena igualtat i lluitar contra la discriminació i els abusos 
patits. Des d'aleshores la legislació en l'àmbit internacional ha avançat en el 
reconeixement de drets, però encara 76 estats del món prohibeixen, persegueixen i 
penalitzen les persones del col·lectiu LGTBI. 

Els recents fets d'Orlando, en què van morir 50 persones en un atemptat contra un pub 
LGTBI, mostren que la lesbofòbia, l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia segueix sent un 
fet lamentablement actual i global. Us convidem a donar suport aquest dia com a 
mostra del compromís permanent i actiu de lluitar contra les discriminacions per raó 
d'orientació sexual i identitat de gènere en general. Per avançar cap a una societat 
respectuosa i diversa on la normalitat social faci que les persones LGTBI es mostrin tal 
com són, sense por i amb la plena acceptació del seus drets, on la discriminació per 
motiu d'orientació sexual i identitat tingui tolerància zero. 
 
 

Miquel Olivet pren possessió com a nou jutge de Pau  de Sant Celoni  

 

Adela Gener com a jutgessa de Pau suplent 

 
Miquel Olivet ha pres possessió del seu nou càrrec com a nou jutge de Pau de Sant 
Celoni i Adela Gener com a jutgessa de Pau suplent. Olivet substitueix així a Raimon 
Puchol, que es va jubilar el novembre passat després de 25 anys de servei. 

Durant els darrers anys Miquel Olivet ha estat lligat professionalment a l’àmbit del 
Departament de Salut de la Generalitat, vinculat a la gestió i resolució de diferents 
conflictes i està vinculat a diverses entitats socials i culturals del municipi. 
 


