
 
 
 
NOTA DE PREMSA 
Dijous 11 de maig de 2017 
 
 

• Institut, empreses, Generalitat i Ajuntament certifiquen la recuperació 
històrica de la FP de química al municipi 
 

• Del 15 al 26 de maig, període de preinscripció al Programa de Formació i 
Inserció per a joves d’entre 16 i 21 anys que no tenen l’ESO. Dissabte 20 a 
les 10 del matí, portes obertes al Sax Sala  
 

• Rebuda oficial als 7 alumnes de l'Institut Baix Montseny que han viatjat a 
Mauthausen 

 
• Alumnes emprenedors de les escoles Soler de Vilardell i Montnegre 

vendran els seus productes el mercat setmanal de dimecres 17 de maig 
 

• Aquest dissabte, torna el Festival de Poesia de Sant Celoni amb Miquel de 
Palol, Mireia Vidal-Conte, Eduard Sanahuja, Maria Antònia Massanet, 
Misael Alerm i Laia Carbonell 
 

• Visita guiada a l’exposició: Antonio Niebla. Testimoni personal per part 
del mateix galerista aquest diumenge 14 de maig  a les 6 de la tarda, a la 
Rectoria Vella 
 

• Cap de setmana d’actes amb motiu de la Setmana per la Pau 2017 
 

• Més de 100 persones participen a les visites teatralitzades pel centre de la 
Vila 

 
• La Festa Major de setembre 2017 ja avança! Convocat el 27è concurs de 

cartells 
 

• Les escoles bressol El Blauet i Pascual omplen la plaça Comte del 
Montseny amb propostes pels més petits 
 

• El Centre Municipal d’Expressió de Sant Celoni ha actuat avui a les 
escoles bressol del municipi  
 

• Una quarantena d'alumnes de l'Escola Municipal de Música visiten 
Hernani 

 
• Les noies de l'equip cadet infantil de la UE Sant Celoni de futbol, 

campiones de lliga i el Club Esportiu la Batllòria puja a Tercera Catalana 
Felicitats! 

 
 



 
 
 
 
Institut, empreses, Generalitat i Ajuntament certifiquen la recuperació històrica 
de la FP de química al municipi 

L'Institut Baix Montseny oferirà a partir del curs vinent el Cicle Formatiu de Gran 
Superior de Química industrial en modalitat dual, amb pràctiques remunerades a 
empreses. D'aquesta manera, Sant Celoni recupera la formació professional de 
química, completant una feina de molts agents per corregir un dèficit en l'oferta d'FP al 
municipi. Dimecres 10 de maig va tenir lloc a l'Institut una reunió de treball per avançar 
en la posada en marxa del cicle entre el Departament d'Ensenyament, les empreses 
químiques (GIVAUDAN IBERICA, OXIRIS CHEMICALS, UNION QUIMICO 
FARMACEUTICA (UQUIFA), ECOLOGIA QUIMICA (TRADEBE), RANKE QUÍMICA 
(GRUP ALMIRALL), CARBUROS METÁLICOS, CRODA IBÉRICA (MEVISA), 
ARKEMA QUÍMICA, SANOFI AVENTIS, DAUPER, LABORATORIS FELTOR, DELTA 
COLOR I RENOLIT IBERICA) l'Institut i l'Ajuntament. 

Després de la trobada, la directora del centre, Assumpta Nicloau, va voler recordar 
l'elevat grau d'inserció laboral que tenen tots els cicles que s'ofereixen des del centre, 
"amb un percentatge del voltant del 80% durant l'any següent de la formació, 
amb llocs de treball estables i de qualitat". En nom de totes les empreses, Josep 
Vila d'Oxiris Chemicals va destacar la importància "d'acabar amb un dèficit de 
personal que de ben segur farà augmentar la competitivitat de les empreses de 
la zona". 

Ferran Castrillo, per part del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya va destacar l'aposta molt important que s'ha fet a Sant Celoni amb 4 cicles 
amb una elevada inserció laboral amb l'objectiu de "salvar un gap entre les 
necessitats de les empreses i les vocacions industrials dels joves, actualment 
no prou desenvolupades i que transformarà la provisió de llocs de treball de la 
zona". Castrillo va destacar el paper de l'ajuntament com a catalitzador, "un molt bon 
exemple de col·laboració público privada". Segons va dir Ferran Castrillo la 
modalitat dual de pràctiques remunerades a empresa des del primer any "representa 
molt reconeixement per a l'alumne i una important font de captació de talent per 
a les empreses". 

L'alcalde Francesc Deulofeu va fer un agraïment efusiu a totes les parts: a la 
Generalitat tenint present que només s'han generat 12 cicles nous a tot el país, a 
l'Institut i a les empreses pel seu esforç en la recerca de professorat i l'equipament  
necessari per engegar el setembre i al personal de l'ajuntament, que "han desplegat 
un compromís molt més enllà del que estrictament és esperat i que és el que ha 
fet possible aquest miracle, que ara requereix un esforç important que tothom 
està desenvolupant". 

Està previst que aquest mateix setembre, el nou CFGS Química Industrial s'afegirà als 
3 cicles que ja ofereix l'Institut Baix Montseny: CFGM Gestió Administrativa, CFGM 
Manteniment Electromecànic i CFGS Mecatrònica Industrial, en modalitat dual.En total 
un centenar d'alumnes a la formació professional de l'Institut Baix Montseny en un nou 
edicifi que s'està acabant de construir. 

Si hi tens interès o coneixes algú que en pogués tenir, cal que s'adreci a l'Institut Baix 
Montseny: carretera de Campins, s/n  Tel. 93 867 34 70 www.insbaixmontseny.cat 

http://www.insbaixmontseny.cat/


 

Del 15 al 26 de maig, període de preinscripció al Programa de Formació i Inserció 
per a joves d’entre 16 i 21 anys que no tenen l’ESO 

Dissabte 20 a les 10 del matí, portes obertes al Sax Sala  

Del 15 al 26 de maig és el període de preinscripció pel Programa de Formació i 
Inserció (PFI-PTT). Aquest programa està pensat per a proporcionar a joves d’entre 16 
i 21 anys que no han acreditat l’eso, recursos personals i professionals per 
a incorporar-se al món laboral en l’ofici per al qual s’han preparat i/o continuar la seva 
formació en estudis reglats per accés directe o afavorint la superació de la prova 
d’accés a CFGM. La jornada de portes obertes per la ciutadania s’ha previst per 
dissabte 20 de maig a les 10 h a l’edifici de Sax Sala. Els joves interessats han de 
venir amb els pares.  

Procés d'inscripció i matrícula 

1. Sessió informativa i Jornada de portes obertes per a joves i pares per a 
joves i pares el dissabte, 20 de maig de 2017 a les 10 h a l’edifici de Sax 
Sala. Durada aprox. 1hora 30 minuts. S’informarà sobre les característiques 
del programa i es realitzarà una visita guiada per les instal·lacions 

2. Període de presentació de sol·licituds: del 15 al 26 de maig de 2017, 
ambdós inclosos, a recepció de Sax Sala. Cal sol·licitar l’entrevista 
d’orientació. 

3. Entrevistes: del 15 de maig al 5 de juny a Sax Sala. És obligatòria 
assistència del  jove i la seva família. 

4. Publicació de les llistes de sol·licituds amb puntuació provisional:  6 de 
juny de 2017. 

5. Termini per presentar reclamacions: del 7 al  9 de juny de 2017. 
6. Publicació de les llistes de sol·licituds amb puntuació definitiva: 13 de juny 

de 2017. 
7. Publicació de l'oferta final i llista alumnat admès: 3 de juliol de 2017. 
8. Reunió grup pares i alumnes per protocol matrícula: 7 de juliol de 2017 a 

les 12:00 a l'edifici de Sax Sala. Es donarà hora per la matrícula. S’informarà 
sobre la documentació a lliurar. 

9. Reunió inici de curs per a joves i pares el 4 de setembre de 2017 a les 
10:00 a l'edifici de Sax Sala. 

10. Matrícula: de l'1 al 8 de setembre de 2017 a l'edifici de Sax Sala. 

 

Rebuda oficial als 7 alumnes de l'Institut Baix Montseny que han viatjat a 
Mauthausen 

L’alcalde Francesc Deulofeu va rebre dimecres 10 de maig a la Sala de plens, als 7 
alumnes de  l'Institut Baix Montseny acompanyats de les seves famílies que han viatjat 
a Mauthausen per participar als actes de commemoració del 72è aniversari de 
l'alliberament del camp. L'acte va tenir un to molt emotiu protagonitzat pels joves que 
van poder explicar les seves vivències i sentiments durant el viatge. Els joves van 
traslladar a l'alcalde l'experiència colpidora que ha estat per ells aquest viatge i la van 
definir com “una lliçó d´història que mai oblidaran”. Alhora van manifestar la seva 
“necessitat de donar testimoni i animar a altres joves a fer aquest viatge per 
lluitar contra l´oblit i la indiferència i treballar perquè mai més torni a succeir”. 



Les famílies van exposar que han viscut aquesta experiència dels seus fills i filles 
"com un pas cap a la maduresa des de la reflexió sobre la història i el 
compromís amb el futur”. Per últim, els joves van explicar que la tasca més 
important ve, ara, després del viatge, perquè explicaran la seva experiència a totes les 
escoles del municipi i faran diferents actes per fer arribar el seu testimoni a la 
ciutadania de Sant Celoni. 

L'alcalde Francesc Deulofeu, va manifestar als joves i a les seves famílies que 
“aquestes experiències vitals colpidores deixen petjades profundes que obren 
noves portes que, de ben segur, els portaran a tenir una visió més madura, 
crítica i reflexiva del món”. També, els va agrair el "testimoni i empenta per 
compartir aquesta experiència”. 

El viatge es va fer del 5 al 8 de maig i els set alumnes de l'Institut Baix Montseny 
anaven acompanyats per una professora del Seminari de Geografia i Història. Van 
viatjar amb l'Amical Mauthausen a aquest camp de concentració nazi, per participar a 
la commemoració del 72è aniversari de l'alliberament del camp al costat de les 
delegacions de tots els països i col·lectius que hi van patir i morir. Aquest és el cinquè 
any que hi participa l'Institut Baix Montseny ,i novament, es compta amb una 
subvenció de l'Ajuntament de Sant Celoni. 

Prèviament al viatge, els alumnes van fer molta feina; van participar en diverses 
reunions de l´Amical per preparar el viatge i en les trobades d'alumnes de la xarxa de 
centres de secundària per la memòria i prevenció del feixisme “Mai més”. A més a 
més, han començat la feina de conscienciació als joves de la seva edat sobre les 
barbàries que van cometre els nazis i el que significa el rebrot del feixisme a Europa. 
Durant el viatge, els alumnes van visitar els diferents llocs de memòria: Hartheim, 
Mauthausen i Gusen i han participat en els actes d´homenatge internacionals i en les 
activitats pedagògiques del viatge. 

 
Alumnes emprenedors de les escoles Soler de Vilardell i Montnegre vendran els 
seus productes el mercat setmanal de dimecres 17 de maig 
 
Els alumnes del Soler de Vilardell i de l’Escola Montnegre vendran els productes 
elaborats dins del projecte Cultura Emprenedora a l’escola dimecres 17 de maig de 
10 a 12 h al mercat setmanal a la plaça de la Vila. 
 
Es tracta d’un  projecte d'innovació pedagògica Cultura emprenedora a l'escola 
promogut per la Diputació de Barcelona amb el suport de l'Ajuntament. 
 
Durant aquest curs, els alumnes de 5è d'Educació Primària han creat una cooperativa, 
n'han treballat la constitució, l'estudi de mercat, l'elecció del producte, la imatge 
corporativa, la producció, i ara la venda. 
 
Els beneficis els destinaran a retornar el préstec de 150 € i a projectes socials. Aquest 
projecte proporciona a l'alumnat  un aprenentatge transversal que reforça l'adquisició 
de les competències bàsiques del currículum: esperit emprenedor, treball cooperatiu, 
presa de decisions, habilitats comunicatives, superació, etc. 
 
 
 
 



Aquest dissabte, torna el Festival de Poesia de Sant Celoni amb Miquel de Palol, 
Mireia Vidal-Conte, Eduard Sanahuja, Maria Antònia Massanet, Misael Alerm i 
Laia Carbonell 

El VI Festival de poesia de Sant Celoni convidarà dissabte 13 de maig algunes de les 
veus poètiques més remarcables de la llengua catalana de diferents procedències, 
edats i estils literaris. Sota la coordinació addicional de Pau Gener, el Festival ja arriba 
a la seva sisena edició amb bon estat de salut. 

El programa comptarà amb els recitals de Miquel de Palol, Mireia Vidal-Conte, Eduard 
Sanahuja, Maria Antònia Massanet, Misael Alerm i Laia Carbonell a les 6 de la tarda, a 
l'entrada de Can Ramis. Tot seguit, a les 8 del vespre al porxo de Can Ramis i a la 
Sala Bernat Martorell, es farà la ronda ràpida final i cloenda amb tots els poetes 
participants. 

 

Visita guiada a l’exposició: Antonio Niebla. Testimoni personal per part del 
mateix galerista aquest diumenge 14 de maig  a les 6 de la tarda, a la Rectoria 
Vella 
 
Obres de Léger, Miró, Moore, Tàpies, Guinovart, Saura, Oteiza... s'exposen a les 
sales i als jardins de la Rectoria Vella  

Aquest diumenge a les 6 de la tarda s’ha programat una visita guiada a l’exposició 
Antonio Niebla, Testimoni personal per part del mateix galerista a la Rectoria Vella. De 
la seva mà es resseguiran les 35 pintures, gravats, escultures i fotografies que inclou 
la mostra i també les 8 escultures de gran format que omplen els jardins de la Rectoria 
Vella fins al 17 de setembre. 

La nova mostra d'obres de la col·lecció d’Antonio Niebla aplega un grup d'artistes la 
majoria dels quals han estat amics seus i són els seus referents. No hi falten alguns 
dels grans protagonistes de l'art del segle XX, com el francès Fernand Léger, Joan 
Miró, Henry Moore, Antoni Tàpies, Josep Guinovart, Antonio Saura, Oteiza.... 
entre molts altres. L’exposició estarà oberta a les sales de la Rectoria Vella fins el 
28 de maig.  

 
Cap de setmana d’actes amb motiu de la Setmana per la Pau 2017 
 
La Coordinadora d’Entitats Solidàries de Sant Celoni ha preparat diferents activitats 
durant aquests darrers dies amb motiu de la Setmana per la Pau. El programa 
culminarà aquest cap de setmana amb una xerrada-col·loqui, sopar, activitats a la 
plaça de la Vila, pintada d’una mandala gegant, música, pallassos... Podeu consultar el 
programa a www.santceloni.cat/agenda 
 
 

 
Més de 100 persones participen a les visites teatralitzades pel centre de la Vila 

Gran èxit de participació a les dues visites teatralitzades que s'han fet aquest cap de 
setmana per conèixer el centre de la Vila de la mà d'en Fonsu (una enciclopèdia amb 
potes) i la Remei. (una xerrameca incansable). Aquests dos artistes van conduir un 
centenar de persones repartits entre dissabte i diumenge amb molt d'humor, seguint la 
petjada dels seus avantpassats i donant a conèixer la Maria del Puig i altres 



personalitats celonines. Una visita guiada molt interessant que a més, va fer riure de 
valent. 

 

 
La Festa Major de setembre 2017 ja avança!  
Convocat el 27è concurs de cartells 

El passat dimarts dia 25 d'abril es va dur a terme al Bar del Teatre Ateneu el Tret de 
sortida de la Festa Major, la primera reunió entre entitats, ajuntament i persones 
interessades fer propostes, discutir idees i anar perfilant el programa per a la propera 
Festa Major de setembre. 

Durant la reunió es va debatre una primera proposta d'estructura del programa, es va 
parlar de l'espai barraques, del paper de les Colles dels Senys i els Negres, de les 
comissions de treball i del voluntariat. Finalment, es va obrir un espai de propostes i un 
torn obert de paraules. D'aquests debats van sortir diverses propostes de correcció i 
millora respecte als programes de Festa Major d'anys anteriors, i una colla d'acords 
concrets, dels quals, destaquen els següents: 

• Aquest any la Festa Major serà de l'1 al 10 de setembre de 2017. 
• El Pregó es farà el divendres dia 1 de setembre i anirà a càrrec de la Colla del 

Ferro del Ball de Gitanes, per tal de commemorar els 250 anys de ballades. 
• El Correxarrups també es farà el divendres dia 1 de setembre, i es mirarà de 

fer més tard per tal de que només hi participi el públic al qual va dirigit. 
• La passejada i la cursa de les ermites es farà el dimarts al vespre; la passejada 

serà la mateixa que veníem fent fins ara, i la cursa serà una nova prova per als 
qui volen més quilòmetres. 

• Els Traginers, que era una prova dins els Correxarrups, aquest any serà una 
prova més del Corremonts amb entitat pròpia, i es farà el dimecres a la tarda-
vespre. Els traginers infantils es passaran pinyes, i els més grans es passaran 
llenya. 

• L'espai de barraques i concerts serà al Pàrquing del Pavelló 11 de setembre. 
• La programació dels concerts serà la següent: 

divendres, 1 de setembre, Roba Estesa i DJ Toni Barba 
dissabte 2 de setembre,  Miquel del Roig 
divendres, 8 de setembre, la Metropol  i DJ Marvin 
dissabte, 9 de setembre, DJ Ramon, The Locos i DJ Sendo 
diumenge, 10 de setembre, Ebri Knight i Talco 

27è Concurs de Cartells de la Festa Major. T'animes a participar-hi? 

Fins el 9 de juny es poden presentar propostes 

Si voleu participar en aquest concurs podeu portar els vostres treballs a l'Àrea de 
Cultura fins el divendres 9 de juny. Les bases del concurs les podeu descarregar a 
www.santceloni.cat/festamajor 

 

 



El Centre Municipal d’Expressió de Sant Celoni ha actuat avui a les escoles 
bressol del municipi  

Alumnes del Centre Municipal d’expressió han portat a terme aquest matí la 
representació de  l'espectacle "La Cançó més bonica d’en Mic".  El grup Sonart amb la 
col·laboració de 4 alumnes de teatre han fet una exhibició de les seves habilitats 
musicals i teatrals actuant pels infants de les escoles bressols El Blauet i Pascual. El 
més petits han quedat bocabadats amb els instruments, els personatges que 
acompanyaven al Mic, especialment els gegants, i els cançons compartides. En 
acabar l’espectacle ningú es volia moure del seu seient i els músics han hagut 
d’improvisar una altra cançó per tancar la representació. 

 

Les escoles bressol El Blauet i Pascual omplen la plaça Comte del Montseny 
amb propostes pels més petits 

Dissabte 6 de maig unes 80 famílies amb infants de 0 a 3 anys ens van apropar a la 
plaça Comte del Montseny per gaudir de les activitats organitzades per les escoles 
bressol del municipi: El Blauet i la Pascual.  

Infants i adults vam poder compartir amb propostes de la vida quotidiana de les 
escoles com el racó de construcció, la sorra modelable, els jocs d’aigua, el racó de 
maquillatge, els instruments musicals amb material reciclat i les bombolles de sabó. A 
més a més, tots junts van gaudir amb el conte “El Monstre de colors”  i els personatges 
de “El cargol i l’herba de poniol”. 

I per tancar l’acte Els Cantaires de Sant Celoni van convidar a totes les famílies a 
cantar cançons infantils i tradicionals creant un moment familiar molt bonic i agradable. 

 

Una quarantena d'alumnes de l'Escola Municipal de Música visiten Hernani 

El passat cap de setmana 7 i 8 de maig, un grup de gairebé quaranta alumnes de 
l'Escola de Música de Sant Celoni van visitar la població guipuscoana d'Hernani. El 
motiu va ser un intercanvi entre les dues escoles de música. Els alumnes d'Hernani ja 
van fer estada a Sant Celoni a finals de març. 

Els joves músics celonins van tornar entusiasmats de l'excel·lent acollida que els van 
oferir les famílies basques i amb ganes de repetir aquesta experiència realment 
profitosa tant en l'aspecte musical com el de les relacions amb els nois i noies 
d'Hernani. 

Dins el programa d'activitats organitzades per l'Escola de Hernani no hi podia faltar un 
concert dels grups de les dues escoles i un cercavila per el centre històric de la 
població basca. 

 
Les noies de l'equip cadet infantil de la UE Sant Celoni de futbol, campiones de 
lliga 

L'equip cadet infantil femení de la Unió Esportiva Sant Celoni s'ha proclamat campió 
de lliga per segon any consecutiu. D'aquesta manera, aconsegueixen una plaça a la 
semifinal de la Copa Catalunya de futbol de la categoria. Felicitats, campiones! 



 

El Club Esportiu la Batllòria puja a Tercera Catalana 

El CE La Batllòria s’ha proclamat campió del seu grup de Quarta Catalana i la 
temporada vinent jugarà a Tercera Catalana. És la primera vegada a la seva història 
que el club es proclama campió. Moltes felicitats!  

 


