
 
 
 
NOTA DE PREMSA 
Divendres 5 de maig de 2017 
 
 

• Aquest dissabte al matí, jornada de portes obertes a l'Institut Baix 
Montseny. El centre ofereix 4 cicles formatius, dos de grau mig i dos de 
superior amb més d’un 80 % d’inserció laboral: CFGM Gestió 
Administrativa, CFGM Manteniment Electromecànic, CFGS Mecatrònica 
Industrial en modalitat dual i CFGS Química Industrial també en modalitat 
dual 
 

• L'Hospital de Sant Celoni amplia el servei d'urgències pediàtriques 
gràcies a la col·laboració amb l'Hospital de Granollers. El conseller de 
Salut ha visitat el centre aquesta setmana  
 

• Comencen les obres del Camp de Futbol de gespa de la Batllòria  
 

• Dissabte 6 de maig, les escoles bressol del municipi organitzen un matí 
d'activitats a la plaça Comte del Montseny. Els 3 tallers que han organitzat 
per a infants de 0 a 3 anys acaben amb un gran èxit de participació 
 

• Places disponibles per a la sortida cultural del dia 13 de maig a la 
Badalona romana. Apunta-t'hi!  
 

• 60  persones van participar en la Sortida Cultural a la cooperativa La 
Fageda i a Santa Pau 
 

• Una nombrosa comitiva participa en la tradicional cercavila a la Roca del 
Drac 
 

• 17 alumnes de l'escola l’Avet Roig de Sant Celoni participen en una 
sessió de formació empresarial al Sax Sala  
 

• 39a Mineralexpo Sant Celoni aquest diumenge al Bar del Teatre Ateneu de 
10 a 7 de la tarda 
 

• Espectacle familiar aquest diumenge al matí al Teatre Ateneu  
 
 

 

 

 
Aquest dissabte al matí, jornada de portes obertes a l'Institut Baix Montseny  
 



El centre ofereix 4 cicles formatius, dos de grau mig i dos de superior: CFGM 
Gestió Administrativa, CFGM Manteniment Electromecànic, CFGS Mecatrònica 
Industrial en modalitat dual i CFGS Química Industrial també en modalitat dual 

Aquest dissabte, l’Institut Baix Montseny fa la seva jornada de portes obertes per a les 
famílies dels joves que hi vulguin fer Cicles Formatius el curs que ve: CFGM Gestió 
Administrativa, CFGM Manteniment Electromecànic, CFGS Mecatrònica Industrial FP 
dual i CFGS Química Industrial FP dual (nou!) 

Excepcionalment, les famílies que no puguin assistir a la jornada de portes obertes, 
poden visitar l’escola concertant una entrevista amb la direcció, prèviament i sempre 
que l’equip directiu tingui disponibilitat. 

Telèfon de l'escola Institut Baix Montseny: 93 867 34 70 

 
L'Hospital de Sant Celoni amplia el servei d'urgències pediàtriques gràcies a la 
col·laboració amb l'Hospital de Granollers   
Des del dia 1 de maig Sant Celoni ha ampliat el servei d'urgències pediàtriques per 
mitjà de l’Hospital de Sant Celoni i de professionals d’una unitat assistencial que forma 
part del Servei d’Urgències de l´Hospital General de Granollers, i que integra els seus 
circuits i funcionament dins el sistema de l’Hospital de Sant Celoni.  
 
Dimecres 3 de maig el conseller de Salut, Antoni Comín, va visitar el nou servei de 
l’Hospital de Sant Celoni acompanyat per l'alcalde Francesc Deulofeu i la regidora de 
Comunitat, Magalí Miracle. Durant la seva visita, el conseller es va reunir amb el 
comitè de direcció, la junta facultativa i el comitè d'empresa del centre i també amb 
una delegació del col·lectiu de Mares del Baix Montseny. 

Segons va dir el conseller de Salut “els ciutadans necessiten que els garantim un 
bon servei però des de l’eficiència perquè els serveis es paguen amb els 
recursos de tots i aquest model és el que hem posat en marxa a Sant Celoni, 
amb la filosofia de posar en xarxa tots els serveis assistencials, garantint la 
qualitat i amb la màxima proximitat”. En aquest sentit, l'alcalde Francesc Deulofeu 
va recordar al conseller Comín "l'important feina de coordinació que ja existeix 
entre els hospitals de Sant Celoni, Granollers i Mollet i que permet oferir millors 
serveis a la ciutadania" i li va traslladar "la voluntat  que l'hospital pugui oferir 
servei als pobles del vessant Nord del Baix Montseny que actualment s'han de 
desplaçar a Girona". 
  
Amb aquesta acció s’amplia l'atenció pediàtrica urgent de la població del Baix 
Montseny que queda coberta de la següent manera: 

  - De dilluns a divendres, tal com s´està prestant ara, en horari de 9 a 21 hores es 
realitza atenció espontània i programada de pediatria a les dues àrees bàsiques del  
Baix Montseny (Alt Mogent- Llinars del Vallès, i Sant Celoni). 

 - Dissabtes, diumenges i festius, de 9 a 21h, s’obre un nou punt d’urgències 
pediàtriques a l’Hospital de Sant Celoni, que estarà a càrrec d’un pediatre i una 
infermera pediàtrica i que funcionarà com a part del Servei d’Urgències de l’Hospital 
General de Granollers. 

 - Durant les nits (21 a 9h) de tots els dies de l’any es disposarà d’un suport de 
videoconferència entre els hospitals de Sant Celoni i Granollers, que permetrà una 



millor assistència tant per a la comunicació i consulta en línia entre professionals com 
també  per a la valoració del pacient i de les proves d’imatge a distància. Aquest 
dispositiu comptarà amb un reforç del Servei d’Urgències de l’Hospital General de 
Granollers. 

L’Hospital de Sant Celoni també ofereix serveis d´urgències als ciutadans de Sant 
Celoni  i als municipis del seu entorn que conformen el territori del Baix Montseny, i 
compta amb 8 boxs d’urgències i s’atenen les urgències en medicina interna, 
traumatologia, laboratori i radiologia. 

Comencen les obres del Camp de Futbol de gespa de la Batllòria  

 La setmana vinent començaran les esperades obres de remodelació del camp de 
futbol de la Batllòria amb una durada de sis mesos. D’aquesta manera la Batllòria 
podrà gaudir d’unes instal·lacions amb gespa artificial amb un camp de futbol 11 i dos 
camps transversals de futbol 7. Al perímetre del terreny de joc s’adequaran els espais 
per al públic, s’adequaran els accessos, els vestidors, els serveis i l’enllumenat. 
L’actuació també inclou la construcció de sis pistes de petanca a la zona que hi ha 
entre el camp de futbol i el carrer del Camí Ral. 

L’obra s’ha adjudicat a l’empresa Grupmas Constructors SLU per un import de 
345.285,33 euros més IVA. 

 

Els 3 tallers per a infants de 0 a 3 anys acaben amb un gran èxit de participació  

Dissabte, les escoles bressol del municipi organitzen un matí d'activitats a la 
plaça Comte del Montseny 

Ja s'han dut a terme les tres sessions programades dels Tastets familiars, els tallers 
per a infants de 0 a 3 anys acompanyats dels pares. Les escoles bressol de la vila, 
que els han organitzat, fan un balanç molt positiu: hi ha hagut una gran participació, els 
infants i els seus familiars s'ho han passat d'allò més bé, i totes les parts han demanat 
que la experiència tingui continuïtat, atesa la manca d'iniciatives d'aquest tipus 
adreçades a aquesta franja d'edat. 

Precisament, aquest dissabte dia 6 al matí, les famílies amb infants de 0 a 3 anys 
podeu acostar-vos a la plaça Comte del Montseny per participar en una colla 
d'activitats que han preparat l'escola bressol municipal El Blauet i l'escola bressol 
Pascual especialment per als més menuts, pensades per promoure la curiositat i les 
ganes de descobrir, experimentar, manipular i comunicar-se. 

 

Places disponibles per a la sortida cultural del dia 13 de maig a la Badalona 
romana. Apunta-t'hi!  

No us perdeu la nova Sortida Cultural organitzada per l'Ajuntament, una bona 
oportunitat de conèixer el patrimoni i la història del país. En aquesta ocasió anirem a 
Badalona, al museu de la Baetulo romana. 

Al subsòl del Museu s'hi conserven 3.400 m2 de restes de la ciutat romana, un conjunt 
excepcional. Es visitaran les Termes i els principals carrers (Decumanus) amb una 



innovadora museografia que ajuda a descobrir la vida quotidiana de la ciutat a l'època 
romana. 

La sortida és a les 9 del matí, a la plaça comte del Montseny, i l'arribada a Sant Celoni 
està prevista cap a 2/4 de 2 del migdia. El preu total és de 15 €. Cal abonar 8 € pel 
viatge en autocar, que podeu pagar en el moment de la inscripció mitjançant targeta de 
crèdit a l'àrea de Cultura (Rectoria Vella). Els 7 € restants són per l'entrada al museu i 
la visita guiada, que es recolliran al mateix autocar. 

Si us voleu apuntar o necessiteu més informació, adreceu-vos a: 

Àrea de Cultura 
Tel. 93 864 12 13 (de 8 del matí a 3 de la tarda) 
promocio.cultural@santceloni.cat 

  

60  persones van participar en la Sortida Cultural a la cooperativa La Fageda i a 
Santa Pau 

El dissabte 29 d'abril, una seixantena de persones van participar en la Sortida Cultural 
a la cooperativa de iogurts La Fageda i al poble medieval de Santa Pau. 

La Cooperativa La Fageda és un iniciativa social molt interessant que té l'objectiu 
d'inserir laboralment persones amb discapacitat psíquica a través de l'elaboració de 
derivats làctics i melmelades. Instal·lada en un paratge idíl·lic, al bell mig de la Fageda 
d'en Jordà, es va visitar la granja, que compta amb unes 400 o 500 vaques, i la sala de 
munyir. Després ens van explicar la transformació de la llet en iogurts o gelats i el 
procés de producció de melmelades. La visita va acabar amb una completa degustació 
de productes: iogurt, melmelada, gelat, iogurt begut... 

A  la tarda es va fer una visita guiada del bonic poble de Santa Pau. Declarat Conjunt 
Historicoartístic el 22 de juliol de 1971, el poble preserva el caràcter medieval, entre 
muralles, portals, carrers estrets i una bellíssima plaça porticada. Dins el recinte hi ha 
el castell de la baronia de Santa Pau, documentat a mitjan segle XIII i situat als peus 
de la serra de Finestres. Un dels productes més reconeguts dels poble són els 
famosos fesols de Santa Pau. 

La sortida va ser molt profitosa i vam ensopegar un dia magnífic, amb un sol radiant 
que accentuava la diversa i rica paleta de verds dels boscos i els paisatges de la 
Garrotxa. 

La propera sortida serà el 13 de maig al matí: Museu de Badalona: la ciutat romana. Al 
subsòl del Museu de Badalona s'hi conserven 3.400 m2 de restes de la ciutat romana 
de Baetulo, un conjunt excepcional. Es visitaran les termes i els principals carrers 
(Decumanus) amb una innovadora museografia que ajuda a descobrir la vida 
quotidiana de la ciutat a l'època romana. Ja es poden fer inscripcions a la Rectoria 
Vella. 

 
Una nombrosa comitiva participa en la tradicional cercavila a la Roca del Drac  

El passat dissabte 29 d'abril es va fer la ja tradicional cercavila que cada any pels volts 
de Sant Jordi organitza la Colla de Diables a la Roca del Drac, l'indret on segons la 

mailto:promocio.cultural@santceloni.cat
http://www.santceloni.cat/a.php?fer=EDTX_MVA&id=18613


llegenda el cavaller Soler de Vilardell trobà i matà al monstre. El Drac va anar 
acompanyat pel gegantó Soler de Vilardell, de la mà de l'AMPA de l'Escola Soler de 
Vilardell. També van participar a la cercavila els Timbalers, que van donar color i 
animació a la passejada. 

Un cop arribats a lloc, es va fer l'explicació de la llegenda in situ, i es va fer la foto de 
família que veieu acompanyant el text. Aquest any, el programa incloïa un dinar de 
germanor a Can Ramis, un cop tornats, cuinat excel·lentment pels Diables. 

 
17 alumnes de l'escola Avet Roig de Sant Celoni participen en una sessió de 
formació empresarial al Sax Sala  

17 alumnes de l'escola Avet Roig de Sant Celoni van assistir el passat 3 de maig al 
curs De la teoria a la pràctica de l'econòmic financer, com a formació complementària 
a l'elaboració del Pla d'Empreses que segueixen els alumnes al centre. En la sessió 
s'han pogut treballar conceptes teòrico-pràctics (balanç, compte de resultats, 
tresoreria, punt mort i costos fixos i variables), aspectes bancaris (comissions, interès, 
carència, taula d'amortització) i financers (préstecs, etc.). 

Aquesta formació servirà als joves per completar els Plans d'Empresa de les idees de 
negoci que estan treballant, dividits en quatre grups: una xocolateria, una bolera, un 
spa i una discoteca per a joves. 

 

39a Mineralexpo Sant Celoni aquest diumenge al Bar del Teatre Ateneu 

Aquest diumenge 7 de maig, el Grup Minerològic Català organitza a partir de les 10 del 
matí i fins les 7 de la tarda al Bar del Teatre Ateneu la 39 a fira Mineralexpo.  Es tracta 
de la fira de minerals més antiga de l’Estat espanyol. És una borsa-exposició de 
minerals, fòssils i elements relacionats amb la natura, on els visitants poden trobar 
actes culturals, tallers, presentacions de llibres i, alhora, comprar ja sigui peces de 
col·lecció (fòssils i minerals) com a elements de guarniment i gemmes fetes de 
matèries minerals (collarets, polseres, pedres naturals tallades…). 

La fira inclourà el concurs per l'elecció de les millors peces o jugar a la "Travessa 
Mineralògica" amb premi pel màxim encertant. 

 

Diumenge, 7 de maig de 2017  -  12 h migdia 
Programació familiar: Sempre de vacances, amb 2princesesbarbudes 
Programació A l'Ateneu 

Helena Casas, Marc Marcé, Marc Poch i Toni Vilaprinyó, músics 
Helena Casas, direcció 
 
A principis de març arriben a casa nostra les orenetes i s'hi estaran fins a finals de 
setembre. Les 2princesesbarbudes us expliquem la seva vida en el disc Sempre de 
vacances. 11 cançons de composició pròpia que parlen de com fan el niu, què 
mengen, la seva criança, els viatges, el vestuari, el cant i els seus somnis. A l'escenari 
hi trobareu quatre orenetes barbudes que es retroben després de la migració per fer 
un concert amb instruments de joguina i ritmes pop. 



 Preu: 5 €. Menors de 10 anys, 3 €. Menors de 2 anys, gratuït 

 


