
 
 
 
NOTA DE PREMSA 

Dijous 19 de gener de 2017 
 
 

• Les obres dels nous edificis de l'escola Soler de Vilardell i de Formació 
Professional avancen a bon ritme. Representants de la Generalitat i 
l’Ajuntament fan visita d’obres. Es preveu que les obres acabin el juny 
 

• L’Ajuntament es coordina davant l'onada de fred  
 

• Nous cursos gratuïts de 20 a 130 hores per a persones a l'atur al Sax Sala: 
tècniques de massatge, animació sociocultural, comptabilitat, neteja...  
Places limitades i per ordre d’inscripció! 
 

• Formació per a treballadors en actiu: cursos gratuïts al Sax Sala de 
manipulació d'aliments, de productes fitosanitaris, operació de carretons, 
prevenció de riscos, comerç electrònic, xarxes socials... 

 
• Places vacants per al curs de Confecció i publicació de pàgines web amb 

Certificat de Professionalitat 
 

• Dóna una nova vida a la teva empresa amb el servei Reempresa. Consulta 
els 7 negocis que hi ha en traspàs a Sant Celoni i al Baix Montseny 
 

• Taller sobre l'autoestima per a pares i mares d'infants de 0 a 3 anys obert 
a tothom: dijous 26 de gener de 17.30 a 19 h al Blauet. Incriu-te!  
 

• L'associació Almadaa organitza tallers d'àrab per a infants i les seves 
famílies a totes  les escoles del municipi en el marc del Pla Educatiu 
d’Entorn. El primer taller serà dimarts vinent al Col·legi La Salle 
 

• Nova promoció del Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes: 75% 
de descompte en el preu de la inscripció durant el mes de gener 

 

 

 

 

Les obres dels nous edificis de l'escola Soler de Vilardell i de Formació 
Professional avancen a bon ritme 

Aquest dimecres 18 de gener el director general de centres docents públics, Lluís 
Baulenas, la directora dels Serveis Territorials del Maresme-Vallès Oriental, Carmina 
Pinya, conjuntament amb l'alcalde, Francesc Deulofeu, i el regidor de Cultura i 
Educació, Raül Garcia, van realitzat una visita de seguiment de les obres del nou 



edifici de l'escola Soler de Vilardell i del nou edifici de Formació Professional de 
l'Institut Baix Montseny.   

Les obres avancen a bon ritme i es preveu que tots dos edificis estiguin acabats al juny 
de 2017 per tal de realitzar el trasllat del mobiliari i la urbanització dels accessos 
durant el juliol i agost. 

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. A la 
planta baixa estan ubicades les 3 aules d'educació infantil amb orientació sudest. 
Cada aula disposa d'un petit porxo exterior per fer activitats. També estan ubicades 
l'aula de psicomotricitat, la biblioteca, els despatxos de consergeria i direcció, el 
menjador escolar amb una cuina equipada i amb accés independent i directe des del 
pati de l'Institut Baix Montseny, amb l'objectiu que, si convé, fora de l'horari del 
menjador de l'escola, els alumnes de l'Institut puguin fer-ne ús, i un gimnàs-sala 
d'actes amb escenari, vestidors i dutxes. Al primer pis, estan ubicades les 6 aules 
d'educació primària, una aula d'informàtica i una aula polivalent. Totes dues aules 
disposen d'accés a dues terrasses, respectivament, que permeten que aquest espai, 
també, pugui esdevenir un espai educatiu. Per últim, al primer pis, també, hi ha 
ubicades dues aules de desdoblaments i un despatx de tutories.  

El nou edifici de Formació Professional està ubicat a l'extrem nord-oest del solar 
com a continuïtat de l'edifici actual. Disposa d'un accés independent des del carrer per 
l'alumnat de cicles formatius. També disposa d'una aula polivalent per a docència, 
diferents tallers de manteniment electromecànic, sistemes pneumàtics i mòduls de 
soldadura, un despatx i un mòdul de lavabos.  

L'alcalde, Francesc Deulofeu, ha manifestat la seva "satisfacció del compliment 
dels terminis de les dues obres amb l'objectiu que els curs 2017-2018 els dos 
edificis puguin entrar en funcionament. Valorem molt positivament el treball de 
col·laboració amb el Departament d'Ensenyament en el seguiment de les obres".  

Recordem que per garantir la construcció dels dos edificis, l'Ajuntament ha aportat 1,5 
milions d'euros a la Generalitat de Catalunya. 

 

Mesures de prevenció davant l'onada de fred prevista per aquesta setmana 
Reunió de coordinació interna davant l'onada de fred  

Davant l'anunci d'una onada de fred, a principis de setmana l'Ajuntament de Sant 
Celoni va revisar els seus protocols per poder fer front amb seguretat a la situació. En 
aquest sentit, a través dels mitjans de comunicació municipal s’ha recordat a la 
població de tenir ben presents els consells bàsics d’autoprotecció 
(www.santceloni.cat/seguretat) tant si s'està a casa, a l'exterior o si s'ha d'agafar un 
vehicle i especialment, les persones més vulnerables com són els nadons, gent gran i 
persones amb malalties cardiorespiratòries. Pel que fa a les persones grans que viuen 
soles i que disposen de Teleassistència, se'n fa un seguiment específic des del Servei 
d'Atenció Sociosanitària. L'Ajuntament també s'encarrega de detectar possibles casos 
de persones sense sostre de cara a garantir-los un sostre on passar la nit. Per garantir 
la mobilitat, la Policia local controla l'estat dels punts més conflictius a causa del 



pendent de la via i ja és té preparat el servei de distribució de sal. En tots els casos es 
recorda actuar amb prudència i seguir la previsió metereològica. 

 

Nous cursos gratuïts de 20 a 130 hores per a persones a l'atur al Sax Sala: 
tècniques de massatge, animació sociocultural, comptabilitat, neteja...  
Places limitades i per ordre d’inscripció! 

L'Ajuntament de Sant Celoni posa a l'abast de les persones del municipi que es troben 
a l'atur una àmplia oferta formativa subvencionada, que inclou cursos de 20 a 130 
hores. Els cursos són totalment gratuïts, es duran a terme a Sax Sala - Centre de 
Formació i Ocupació del Baix Montseny a partir del mes de febrer i fins desembre. 

L'objectiu d'aquesta formació és la millora de la qualificació i capacitació laboral de les 
persones treballadores del municipi, i també per incidir en la millora de la competitivitat 
empresarial del territori. 

Els cursos que s'ofereixen són els següents: 

Nom del curs Hores de 
formació 

Dates Horari 

Habilitats de comunicació 30 6 de febrer al  23 
de febrer 

Dl i dj de 9 
a 14 

Neteja de superfícies 30 3 de febrer al 10 de 
març 

Dv de 9 a 
14 

Comptabilitat bàsica 60 
2 d'octubre al 18 
d’octubre 

Dl a dv de 
9 a 14 

Comptabilitat informatitzada 40 
6 de novembre al 
16 de novembre 

Dl a dv de 
9 a 14 

Animació sociocultural 25 
12 de setembre al 
19 de setembre 

Dl a dv de 
9 a 14 

Tècniques de massatge 20 
20 de setembre al 
26 de setembre 

Dl a dv de 
9 a 14 

Neteja en espais oberts i instal·lacions 
industrials (Certificat de Professionalitat) 

130 
3 d'abril al 26 de 
maig 

Dl a dv de 
15 a 19 

Si hi esteu interessats, cal que ompliu un formulari: www.santceloni.cat/formularis 

Les places són limitades per ordre d'inscripció. 

 



 
Formació per a treballadors en actiu. Nous cursos gratuïts al Sax Sala  
Manipulació d'aliments, de productes fitosanitaris, operació de carretons, 
prevenció de riscos, comerç electrònic, xarxes socials... 

L'Ajuntament de Sant Celoni posa a l'abast de les persones treballadores en actiu del 
municipi una àmplia oferta formativa subvencionada, amb l'objectiu de millorar la seva 
qualificació i capacitació laboral, i també per incidir en la millora de la competitivitat 
empresarial del territori. 
 
Els cursos són totalment gratuïts i no esgoten el crèdit de les empreses destinat a la 
formació dels seus treballadors. Es duran a terme a Sax Sala - Centre de Formació i 
Ocupació del Baix Montseny a partir del mes de febrer i fins desembre. 

Els cursos que s'ofereixen són els següents: 

Nom del curs Hores de 
formació 

Dates Horari 

Manipulació d'aliments 10 2 i 3 de febrer 
Dj i dv de 9 
a 14 

Manipulació de productes 
fitosanitaris. Nivell Bàsic 

25 8 de febrer al 8 de març 
    
Dc de 9 a 
13 

Operació de carretons Norma 
UNE 58451 

24 
7 de febrer al 14 de 
març (dates 
orientatives) 

Dm de 9 a 
14 

Operació de carretons Renovació 
UNE 58451 6 

14 de març (dates 
orientatives) De 9 a 15 

Prevenció de riscos laborals 
mòdul bàsic segons normativa 
(matins) 

30 15 de març al 26 d’abril 
Dc de 9 a 
14 

Lideratge d'equips 30 21 de març al 2 de maig Dm de 9 a 
14 

Introducció i posicionament web 16 20 de juny al 18 de juliol Dm i dj de 
15 a 16:45 

Comerç electrònic i botiga virtual 45 5 d’abril al 19 de juliol 
Dl i dmc de 
15 a 16.45 

Prevenció de riscos laborals 
mòdul bàsic segons normativa 

30 
6 de novembre a 29 de 
novembre 

Dl a dv de 
15 a 16.45 



(tardes) 

Xarxes socials 30 
20 de novembre al 18 
de desembre 

Dl a dv de 
15 a 16.45 

Inscripcions a: www.santceloni.cat/formularis 

 Les places són limitades per ordre d'inscripció. 

 

 

Places vacants per al curs de Confecció i publicació de pàgines web a Sax Sala 
amb Certificat de Professionalitat 

Al llarg d'aquesta setmana a Sax Sala es realitzarà la selecció per al curs de Certificat 
de Professionalitat Confecció i publicació de pàgines web. És un curs de Nivell 2 i 
dóna dret a l'obtenció d'un Certificat de Professionalitat, que és una titulació oficial que 
acredita la capacitació professional, i és vàlida a tota la Unió Europea. 

Les persones que segueixin el curs podran obtenir una formació de qualitat amb 
docents acreditats i amb una formació teòrico-pràctica que els ajudarà a consolidar els 
aprenentatges. El curs, a banda de la vessant formativa, inclou sessions d'orientació 
laboral i pràctiques en empreses del sector que permetran posar en pràctica el que 
s'ha après i ampliar les opcions de inserció. 

El curs és subvencionat, totalment gratuït per a l'alumnat. Tot el material és facilitat 
per al centre. S'iniciarà aquest mes de gener i durarà fins juliol. Es farà en horari de 
matins, de dilluns a divendres, a Sax Sala - Centre de Formació Ocupació del Baix 
Montseny. 

Més informació a: 
Sax Sala (c. Montserrat, 28) 
938674175 
www.santceloni.cat/formacioocupacional 
formacio@santceloni.cat 

 

Dóna una nova vida a la teva empresa amb el servei Reempresa a Sax Sala 
Consulta els 7 negocis que hi ha en traspàs a Sant Celoni i al Baix Montseny 

La Reempresa és el nou model d'emprenedoria i de creixement empresarial, pel qual 
un nou emprenedor (reemprenedor) pren el testimoni en la gestió d'una empresa 
viable ja existent, comprant-la en la seva totalitat per continuar l'activitat, salvaguardant 
d'aquesta manera el patrimoni empresarial individual i col·lectiu, per a fer-la créixer, 
sense haver de passar per la fase de crear-la. És un projecte impulsat per la Cecot i la 
Diputació de Barcelona del qual l'Ajuntament de Sant Celoni és punt de servei 
acreditat. En aquests moments a Sant Celoni i al Baix Montseny hi ha aquests negocis 
que es traspassen: 

tel:938674175
http://www.santceloni.cat/formacioocupacional
mailto:formacio@santceloni.cat


• Targeta de transport SP, MPD tractora, remolc i plaça 
• Empresa fabricant de peces pel sector de l'automòbil 
• Parc Infantil 
• Rostisseria menjar pre-cuinat 
• Bar cafeteria 
• Bar restaurant 
• Rostisseria i menjar pre cuinat Sant Celoni 

Si ets un empresari i tens el projecte de transmetre la propietat i la gestió de la teva 
empresa o el teu negoci a un reemprenedor, ja sigui per successió familiar o per 
transmissió a treballadors o a tercers, o ets un reemprenedor interessat en adquirir una 
empresa solvent en funcionament, vine a conèixer la Reempresa  a Sax Sala - Centre 
de Formació i Ocupació del Baix Montseny (c. Montserrat, 28), o bé truca per demanar 
cita prèvia al 93 867 41 75 o per mail a creacioempreses@santceloni.cat 

 

Taller sobre l'autoestima per a pares i mares d'infants de 0 a 3 anys obert a 
tothom: dijous 26 de gener de 17.30 a 19 h al Blauet 

Dijous 26 de gener tindrà lloc un nou taller per a pares i mares d'infants de 0 a 3 anys 
en el marc del cicle Creixem en família per a pares i mares d'infants de 0 a 3 anys, en 
aquest cas dedicat a L'autoestima com a llavor de futur. El taller es fa a la Sala 
Polivalent de El Blauet, de les 17.30 h a les 19 h i és gratuït. 

L'autoestima comença des del primer moment de vida i els pares i mares som els 
models dels nostres fills i filles. L'estima que sentim per nosaltres mateixos és el millor 
exemple per donar als nostres fills i filles. L'autoimatge d'allò que som i com ens 
expressem en el món, crea en els nostres infants les referències per a construir la 
seva pròpia autoestima. 

Els tallers del programa Creixem en família es duen a terme a El Blauet cada darrer 
dijous de mes, amb una durada aproximada d'una hora i mitja. L'objectiu d'aquesta 
iniciativa és acompanyar a les famílies en l'educació dels més menuts, durant l'etapa 
0-3 anys, i crear un espai on els pares i mares puguin trobar suport, comprensió i 
alguna eina per gaudir de les seves experiències com a família. La dinàmica dels 
tallers pretén donar peu a la reflexió, a compartir experiències i proposar tots plegats 
maneres de viure l'aventura d'educar i créixer en família. 

Per participar als tallers de Creixem en família, cal inscriure’s a 
www.santceloni.cat/formularis 

 
 
L'associació Almadaa organitza tallers d'àrab per a infants i les seves famílies a 
totes  les escoles del municipi en el marc del Pla Educatiu d’Entorn 
El primer taller serà dimarts vinent al Col·legi La Salle 

L'Associació Almadaa-Horitzons, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Celoni  
organitza els tallers Alif, uns tallers d'iniciació a la llengua àrab per a alumnes de 
primer a sisè de primària i per a les seves famílies per passar una bona estona tot 
coneixent un nou idioma. 

http://ads.reempresa.org/reempresa/detall_anunci_bts.aspx?lng=&orig=&guid=b499f2b5-e05d-e511-9886-5ef3fc563a99
http://www.reempresa.org/Anunci?lng=&orig=&guid=c74d8966-e9db-e611-9dd5-5ef3fc563a99&tip=CED
http://www.reempresa.org/Anunci?lng=&orig=&guid=9224694c-2494-e511-b589-5ef3fc563a99&tip=CED
http://ads.reempresa.org/reempresa/detall_anunci_bts.aspx?lng=&orig=&guid=1cd82c1b-d2db-e511-b589-5ef3fc563a99
http://www.reempresa.org/Anunci?lng=&orig=&guid=34b4a17b-7850-e411-bea9-5ef3fc563a99&tip=CED
http://ads.reempresa.org/reempresa/detall_anunci_bts.aspx?lng=&orig=&guid=252b09cb-f85d-e511-9886-5ef3fc563a99
http://www.reempresa.org/Anunci?lng=&orig=&guid=5a0b6f57-5885-e611-9fe5-5ef3fc563a99&tip=CED
tel:938674175
mailto:creacioempreses@santceloni.cat


Els tallers consten de dues sessions de 90 minuts, de 17 a 18.30 h, i consisteixen en 
una sèrie d'activitats dinàmiques i lúdiques per aprendre conceptes bàsics sobre 
l'alfabet, la numeració i els colors. Són totalment gratuïts i es duran a terme a cinc 
escoles del municipi. Els alumnes interessats rebran un formulari d'inscripció a la seva 
escola, i hauran d'anar acompanyats d'un adult. 

Les dates són les següents: 

• Col·legi La Salle: 24 i 31 de gener 
• Escola Pallerola i Roca: 7 i 14 de febrer 
• Escola Soler de Vilardell: 21 i 28 de febrer 
• Escola La Tordera: 7 i 14 de març 
• Escola L'Avet Roig: 24 i 31 de març 

 El Projecte Alif es va iniciar el curs 2012-2013, i s'inscriu en les activitats del Pla 
Educatiu d'Entorn. L'objectiu d'aquesta iniciativa és afavorir el coneixement i 
reconeixement de forma positiva d'una llengua i una cultura que és la d'origen d'una 
important part de la ciutadania. 

 
Nova promoció del Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes: 75% de 
descompte en el preu de la inscripció durant el mes de gener 

Totes les persones que s'apuntin al Centre Municipal d'Esports Sot de les Granotes 
durant aquest mes de gener, gaudiran d'un descompte del 75% en el preu de la 
inscripció. Es tracta de la darrera promoció de l’equipament.  

 


