
 
 
 
NOTA DE PREMSA 

Dijous 27 d’abril de 2017 
 
 

• Sant Celoni recupera la formació professional de Química després de 
molts anys d’esforços  L’Institut Baix Montseny oferirà el Cicle Formatiu 
de Grau Superior de Química Industrial, en modalitat dual, per al curs 
2017 – 2018. Les empreses del territori necessitaran cobrir més de 100 
llocs de treball de tècnic en Química industrial durant els propers anys 

 

• Ampliació del servei d’urgències pediàtriques a l’Hospital de Sant Celoni 
a partir de l’1 de maig 
 

• Més de 150 persones ja han proposat un nom per la plaça i el carrer de 
l'Institut i la nova Escola Soler de Vilardell. El termini s'acaba el 5 de maig 
i es pot fer presencialment a l'Oficina de Turisme o via web 
www.santceloni.cat/formularis 
 
 

• Visites teatralitzades pel centre de Sant Celoni amb en Fonsu i la Remei. 
Els dies 6 i 7 de maig a les 11 del matí us proposem unes visites 
teatralitzada plenes d'història i humor. Inscripcions 
www.santceloni.cat/formularis 
 

• Els Supermonts ja han trobat dos nous superherois per lluitar contra 
l'incivisme Felicitats Marc i Jordi!  
 

• Cercavila fins la Roca del Drac aquest dissabte al matí 
 

• Inscripcions obertes a la sortida de Trementinaires de diumenge 21 de 
maig  organitzada per la PIEG 

 

 
 
Sant Celoni recupera la formació professional de Química després de molts anys 
d’esforços  
 
L’Institut Baix Montseny oferirà el Cicle Formatiu de Grau Superior de Química 
Industrial, en modalitat dual, per al curs 2017 – 2018 

Les empreses del territori necessitaran cobrir més de 100 llocs de treball de 
tècnic en Química industrial durant els propers anys 



Sant Celoni recupera la formació professional de Química després de molts anys 
d’esforços. El Departament d’Ensenyament ha decidit implantar el CFGS de Química 
Industrial a l’Institut Baix Montseny per al curs 2017 – 2018 en resposta a  la demanda 
realitzada des de fa anys per part de l’Ajuntament i les empreses, i d’una manera més 
constant aquest darrer any i mig.  

Sant Celoni és un dels territoris amb major concentració d’empresa química de 
Catalunya. Aquestes empreses generen molts llocs de treball directes i indirectes al 
nostre municipi i àrea d’influència. Cada cop més, l’empresa química necessita 
professionals qualificats per controlar els processos químics en els que treballen. Per 
aquesta raó, la necessitat que el municipi pogués oferir un CFGS de Química Industrial 
ha estat una demanda històrica de les empreses. 

Durant el darrer any i mig, les empreses químiques i l’Ajuntament han treballat colze a 
colze per reivindicar aquesta formació al territori. En les diverses reunions 
mantingudes amb el Departament d’Ensenyament s’ha posat de manifest la necessitat 
que tindran les empreses en els propers anys de cobrir més de 100 llocs de treball de 
tècnic en Química Industrial. La Cambra de Comerç de Barcelona i la Federació 
Empresarial Catalana del Sector Químic –FEDEQUIM-, també han mostrat el seu 
suport a la iniciativa. 

Aquest cicle formatiu capacita els alumnes per organitzar i controlar les operacions de 
les plantes de procés químic i de cogeneració d’energia i serveis auxiliar associats. El 
cicle té una durada de 2.000 hores lectives distribuïdes en dos cursos acadèmics i 
s’oferirà en modalitat dual. 

La formació professional dual combina l’aprenentatge en una empresa química amb la 
formació acadèmica, augmentant la col·laboració entre l’Institut i les empreses, en el 
procés formatiu dels alumnes. Recupera el model d’aprenent garantint una formació 
professional que millora la qualificació i inserció laboral dels estudiants. L’estada 
laboral de l’alumne a l’empresa és retribuïda amb dues modalitats, contracte laboral o 
beca.  

L’alcalde de Sant Celoni, Francesc Deulofeu, ha volgut insistir en què “els alumnes 
surten amb feina i aquest  ha estat un dels motius principals perquè com 
municipi apostem fort per tirar endavant aquests estudis. En moments de 
precarietat laboral, especialment entre els joves, poder oferir una formació que 
garanteix feina en acabar, és molt i molt important”. 

Amb la incorporació d'aquest cicle es consolida una oferta de formació professional de 
qualitat a Sant Celoni, conjuntament amb els cicles de grau mitjà de Gestió 
Administrativa i Manteniment electromecànic i  el de grau superior de Mecatrònica 
industrial amb modalitat dual,  tots amb més d’un 80 per cent d'inserció laboral. 

Per a més informació sobre l’oferta formativa d’educació postobligatòria de l’Institut 
Baix Montseny, el dissabte 6 de maig de 10 a 12 h es realitzarà una jornada de portes 
obertes al mateix centre. 

 



Ampliació del servei d’urgències pediàtriques a l’Hospital de Sant Celoni a partir 
de l’1 de maig 

 A partir de l’1 de maig, el servei de pediatria de l’Hospital de Sant Celoni amplia els 
seus horaris d’atenció. L’atenció pediàtrica se seguirà oferint de dilluns a divendres de 
9 a 21h des del CAP i s’amplia el servei a caps de setmana i festius també de 9 del 
matí a 9 del vespre,  en aquest cas des de l’Hospital. D’aquesta manera es fa un pas 
important en la demanda encapçalada pel col·lectiu de Mares Baix Montseny amb el 
suport de diversos ajuntaments del territori, especialment de Sant Celoni, que va 
traslladar la petició directament al conseller de Salut, Toni Comín. Des de l’Ajuntament 
s’agraeix la resposta de la Conselleria de Salut que aquesta setmana ha confirmat 
l’ampliació del servei.  La regidora de Comunitat, Magalí Miracle ha valorat  la notícia 
com “un pas endavant important per donar resposta a una necessitat de les 
famílies del Baix Montseny, disposar d’urgències pediàtriques també els caps de 
setmana i festius”. 

 

 
 
Més de 150 persones ja han proposat un nom per la plaça i el carrer de l'Institut i 
la nova Escola Soler de Vilardell  

El termini s'acaba el 5 de maig i es pot fer presencialment a l'Oficina de Turisme 
o via web www.santceloni.cat/formularis 

El procés participatiu per escollir el nom del carrer i de la nova plaça de l'Institut i de 
l'Escola Soler de Vilardell va endavant. De moment, més de 150 persones ja han fet 
arribar la seva proposta de noms a través de la butlleta que podien omplir a l'estand de 
l'Ajuntament per Sant Jordi o via web municipal www.santceloni.cat/formularis. Fins el 
5 de maig es recolliran propostes presencialment a l'Oficina de Turisme o via web. Una 
comissió n'escollirà 10 que es posaran a votació ciutadana a finals de maig. 

El projecte d’adequació dels accessos a la Pistes Municipals d’Atletisme, l’Institut Baix 
Montseny i la nova Escola Soler de Vilardell contempla una superfície de més de 6.600 
metres quadrats que inclouen un vial d’accés, una plaça i una zona d’aparcament. Més 
enllà d’ordenar i urbanitzar l’espai, s’ha volgut integrar elements concrets del 
coneixement com són: una espiral de Fibonacci, les regletes de Maria Antònia Canals, 
els sòlids platònics, la representació gràfica del teorema de Pitàgores entre d’altres, 
que conviden als alumnes a fer-se preguntes, intuir, i millorar el seu interès per a 
l’aprenentatge. Pel que fa al tractament superficial del paviment, s’ha optat per una 
solució de plataforma única sense esgraons en tota la superfície. 

Abans de ser aprovat pel Ple municipal, el projecte es va compartir amb la direcció i 
AMPA de l’IES Baix Montseny i l’escola Soler de Vilardell.  El període d’execució 
previst es fixa entre el 25 de juny i el 10 de setembre aprofitant l’aturada de l’activitat 
escolar. El pressupost de l’obra  és de 327.518,96 € 

Si encara no heu proposat nom pel carrer i la plaça, vinga, animeu-vos! 

 

Visites teatralitzades pel centre de Sant Celoni amb en Fonsu i la Remei 



Els dies 6 i 7 de maig a les 11 del matí us proposem unes visites teatralitzada 
plenes d'història i humor. Inscripcions www.santceloni.cat/formularis 

La Remei arriba en tren a Sant Celoni per recordar i redescobrir velles històries que li 
explicava la seva àvia. L'acompanya en Fonsu, una "enciclopèdia amb potes" que creu 
saber-ho tot però que quedarà ben tocat quan conegui la Maria del Puig. Llavors la 
seva visita es convertirà en una divertida i esbojarrada aventura que us portarà a 
alguns dels elements patrimonials més destacats del nostre municipi. 

Activitat familiar. Places limitades a 45 persones per grup. En cas de pluja, l'acte es 
suspèn. 

Us hi apunteu? Cal inscripció prèvia i les places són limitades! Inscripcions a l’Oficina 
de Turisme o a www.santceloni.cat/formularis 

 

 
Els Supermonts ja han trobat dos nous superherois per lluitar contra l'incivisme 
Felicitats Marc i Jordi!  

El càsting iniciat pels Supermonts a les xarxes socials per trobar el tercer Superheroi 
en el marc de la croada contra l'incivisme a Sant Celoni i la Batllòria ja ha donat els 
seus fruits. El vídeo de Jordi Deumal realitzant una acció cívica i nominant a un amic 
perquè hi pugui participar amb més de 2.500 visualitzacions i les fotos d'En Marc 
netejant el Parc de la Rectoria Vella han sigut motiu de premi!!! En el marc de la diada 
de Sant Jordi, els Supermonts acompanyats de l'alcalde Francesc Deulofeu els van 
lliurar un obsequi. Moltes felicitats! 

Al web www.santceloni.cat/supermonts es poden veure els videos que diversos 
ciutadans han fet per unir-se a la Croada. 

 

Cercavila fins la Roca del Drac aquest dissabte al matí 
 
Aquest dissabte 29 d'abril a  2/4 d'11 del matí sortirà la cercavila amb el Drac de 
Vilardell fins la Roca del Drac, acompanyats del gegantó de l'escola Soler de Vilardell. 
Un cop allà, s’explicarà la llegenda d’en Soler de Vilardell. Tot seguit, cercavila de 
retorn a la plaça de la Vila. A les 2, al pati de Can Ramis la Colla de Diables organitza 
una arrossada popular  (adults 8 euros, infants 5 euros).  
 

 

Inscripcions obertes a la sortida de Trementinaires de diumenge 21 de maig  
organitzada per la PIEG 

La PIEG organitza una sortida a Tuixent el 21 de maig per conèixer el món de les 
trementinaires amb la visita al museu, al jardí botànic, al Centre d'Interpretació de la 
flora del Cadí, un dinar i un taller pràctic.   

La ruta inclou el següent: 



• Acompanyament i guia David Martí (tot el dia) 
• Entrada i visita guiada al Museu de les Trementinaires 
• Visita guiada al Jardí Botànic de les Trementinaires 
• Dinar de les trementinaires 
• Visita guiada al Centre d'Interpretació de la flora del Cadí 
• Taller pràctic de les trementinaires (crema de calèndula) 

Sortida a les 8 del matí de la pl. Comte del Montseny, i tornada a les 20 h aprox. 

Inscripcions al web municipal www.santceloni.cat/formularis 

  

 


