
 
 
 
NOTA DE PREMSA 

Dijous 2 de febrer de 2017 
 
 

• L'escola Soler de Vilardell disposarà de servei de transport escolar per al 
curs 2017–2018. Les obres avancen a bon ritme 
 

• Últimes places a cursos gratuïts de Manipulador de productes 
fitosanitaris i Instal·lació i manteniment de jardins 

• Del 6 al 10 de febrer, inscripcions obertes als cursos de català tant 
presencials com en línia  
 

• Inauguració de l’exposició sobre els 75 anys del Col·legi Cor de Maria 
aquest diumenge a la Rectoria Vella  
 

• El Consultori mèdic de la Batllòria amplia l’horari d’atenció amb una tarda 
a la setmana 
 
 

 

L'escola Soler de Vilardell disposarà de servei de transport escolar per al curs 
2017–2018 
Les obres avancen a bon ritme 

Per tal de garantir la proximitat de l'escola al nucli de Sant Celoni, l'Ajuntament al no 
tenir resposta a la petició traslladada el mes d'octubre a la Generalitat, ha acordat amb 
el Consell Comarcal del Vallès Oriental, administració que té la competència delegada 
sobre transport escolar, la signatura d'un conveni de col·laboració per tal que, el 
municipi pugui disposar d'un transport escolar que traslladi els infants a l'escola Soler 
de Vilardell. El bus tindrà diferents parades i el cost l'assumiran els usuaris i 
l'Ajuntament. En aquests moments s'està treballant per concretar la ruta i les tarifes de 
cara a donar tota la informació abans de l'inici de procés de preinscripció i matrícula 
del curs 2017–2018. Ahir dimarts, el regidor d'Educació, Raül Garcia, va poder 
informar d'aquest nou servei a tota la comunitat educativa del municipi en la sessió 
plenària del Consell Escolar Municipal. 

Les obres de la nova escola, avancen a bon ritme i es preveu que l'edifici estigui 
acabat al juny de 2017 per tal de realitzar el trasllat del mobiliari i la urbanització dels 
accessos durant el juliol i agost. El 18 de gener, representants de la Generalitat i de 
l'Ajuntament van fer una visita de seguiment de les obres del nou edifici de l'escola 
Soler de Vilardell i també del nou edifici de Formació Professional de l'Institut Baix  

 

 



Últimes places a cursos gratuïts de Manipulador de productes fitosanitaris i 
Instal·lació i manteniment de jardins 

El Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny Sax Sala organitza cursos 
gratuïts amb certificacions oficials i adreçats a diversos col·lectius. D'entre l'oferta 
formativa vigent, hi ha dos cursos als quals encara us podeu apuntar: 

• Un curs per obtenir el carnet de Manipulador de productes fitosanitaris. 
S'impartirà del 8 de febrer al 8 de març els dimecres de 9 a 14 h (25 hores) al 
Sax Sala. Es tracta d'un curs subvencionat al 100%, per a persones 
treballadores en actiu amb el qual l'alumne podrà obtenir el carnet acreditatiu 
obligatori per aplicar productes fitosanitaris d’acord amb la normativa de la Unió 
Europea, de l’administració central i de cadascuna de les administracions 
autonòmiques. Més informació i inscripcions, a www.santceloni.cat/formacio 

• Un curs de Certificat de Professionalitat d'Instal·lació i manteniment de 
jardins i zones verdes. El Certificat de Professionalitat és una titulació oficial 
que acredita la competència professional i és vàlida a l’estat espanyol i a la 
Comunitat Europea. El curs va adreçat prioritàriament a persiones en atur, i 
la formació inclou una part d'orientació laboral i pràctiques en empreses del 
sector. S'impartirà a Sax Sala entre principis de febrer i fins juliol, els matins de 
dilluns a divendres (470 hores). Més informació i inscripcions, a 
www.santceloni.cat/formacio 

Trobareu tota la informació sobre formació per a l'ocupació a: 
Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny - Sax Sala 
c. Montserrat, 28. 
Tel.: 938674175 
formacio@santceloni.cat 

 

Del 6 al 10 de febrer, inscripcions obertes als cursos de català tant presencials 
com en línia  

Del 6 al 10 de febrer s’obre el període d’inscripció als cursos de català del 2n 
quadrimestre per alumnes majors de 16 anys, tant presencials com en línia. Les 
inscripcions es fan de dilluns a dijous de 10 a 13 i de 16 a 19.30 h, i divendres de 10 a 
13h al Sax Sala. S’ofereixen cursos de tots els nivells.  

 

Inauguració de l’exposició sobre els 75 anys del Col·legi Cor de Maria aquest 
diumenge a la Rectoria Vella  

Aquest diumenge 5 de febrer a les 11 del matí, inauguració de l'exposició de 
fotografies i documents històrics Col·legi Cor de Maria: 75 anys ensenyant i educant a 
la Rectoria Vella. L’exposició es podrà visitar del 5 de febrer al 26 de març.  

Hi haurà dues visites comentades, els diumenges 19 de febrer i 12 de març, a les 6 de 
la tarda. 
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El Consultori mèdic de la Batllòria amplia l’horari d’atenció amb una tarda a la 
setmana 

Els quatre consultoris locals de l'Equip d'Atenció Primària Sant Celoni han reorganitzat 
els horaris per poder obrir també una tarda a la setmana. D'aquesta manera s'amplia 
el ventall d'obertura en què els ciutadans hi poden anar a visitar-se. Pel que fa a la 
Batllòria, l'horari queda així: 

Dilluns, dimecres i divendres, de 12 a 14 h. 
Dimarts de 17.30 a 20 h 
Dijous, de 9 a 11 h 

  

La resta de consultoris locals de l'EAP Sant Celoni queden així: 

Gualba Dilluns, dimecres i divendres de 9 a 11 h 
Dimarts, de 15 a 17 h 
Dijous, de 12 a 14 h 

Sant Esteve de Palautordera Dilluns, dimarts, dijous i divendres, de 8 a 14 h 
Dimecres, de 15 a 20 h 

Vallgorguina Dilluns, de 15 a 20 h 
De dimarts a divendres, de 8 a 14 h 

  

El telèfon de programació de visites és el 93 326 89 01, de 8 a 22 h de dilluns a 
divendres. També es poden programar visites per mitjà d'internet les 24 hores del dia a 
ics.gencat.cat. En cas d'urgència, s'ha de trucar al 061. 

 

http://www.santceloni.cat/ics.gencat.cat

