
 
 
 
NOTA DE PREMSA 
 
 

• Sant Celoni se suma al manifest "Catalunya en estat de setge"  
o L’alcalde Francesc Deulofeu ja ha rebut la citació per anar a 

declarar el proper dimarts, 26 de setembre, a les 12 h a Granollers 
o ANC i Òmnium Baix Montseny organitzen un acte de suport per 

acompanyar l’alcalde al jutjat 
 

• La recuperació històrica de la formació professional de química al 
municipi s'estrena amb 28 alumnes a les aules! 
 

• L'escola Soler de Vilardell ha presentat el nou edifici a les famílies del 
centre 
 

• Apunta't al Grup de Suport Emocional i Ajuda Mútua per a persones 
cuidadores no professionals de persones dependents 

o Els dimecres de 10 a 11.30 h. Comença dimecres 27 de setembre! 
 

• En Pocafarra s'acomiada de la Festa Major de Sant Celoni 
o El proper dimarts, 26 de setembre, s’organitzarà la reunió de 

valoració de la Festa Major de Sant Celoni 
 

• Dimecres 27 de setembre, reunió de valoració de la Festa Major de la 
Batllòria  

 
 
Sant Celoni se suma al manifest "Catalunya en estat de setge" 

L'Ajuntament de Sant Celoni dóna suport al manifest "Catalunya en estat de setge" 
signat per les entitats municipalistes: Associació Catalana de Municipis i l'Associació 
de Municipis per la Independència. Aquest manifest ja es va llegir ahir al vespre durant 
la nombrosa concentració ciutadana que va tenir lloc a la plaça de la Vila. Unes hores 
abans, els treballadors i treballadores de l’Ajuntament es van manifestar davant la 
porta de la Casa de la Vila en defensa de la Democràcia. 

Precisament ahir, l'alcalde Francesc Deulofeu va rebre la citació de Fiscalia per 
dimarts 26 de setembre a les 12h a Granollers, "en qualitat d'investigat per un 
presumpte delicte de prevaricació en relació a algun presumpte acte de cooperació en 
l'organització del referèndum aprovat per la Llei 19/17 de 6 de setembre al Parlament 
de Catalunya."  

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium, L'Associació de Municipis per la 
Independència (AMI), l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i Love Democracy han 
organitzat un viatge en autocar per acompanyar l'alcalde Francesc Deulofeu al jutjat de 
Granollers, el mateix dia 26. La sortida està prevista a les 11 del matí a l’aparcament 



del Pavelló 11 de setembre. Els tiquets tenen un preu de 5 € i es poden comprar a la 
llibreria Alguer 7.   
 
 
La recuperació històrica de la formació química al municipi s'estrena amb 28 
alumnes a les aules! 
 
Els cicles formatius actuals tenen un grau d’inserció laboral de més del 80% de 
l’alumnat  
L'Institut Baix Montseny ha iniciat les classes de Formació Professional aquest dimarts 
19 de setembre amb la benvinguda als alumnes per part de l’alcalde, la directora de 
l’Institut i la cap d’estudis de Formació Professional. El curs s'ha iniciat amb una nova 
oferta formativa de grau superior de química industrial amb 28 alumnes matriculats, i 
amb l’inici del cicle formatiu de grau superior de mecatrònica industrial en modalitat 
dual. 

L’alcalde ha manifestat la satisfacció que ha de tenir tota la comunitat educativa 
perquè, finalment, l’Institut Baix Montseny disposa d’un edifici de cicles formatius que 
ha permès "dignificar la feina feta durant aquests 20 anys per mestres, alumnes i 
empreses" i tirar endavant el nou cicle formatiu de Química Industrial, que és una 
demanda històrica del teixit industrial i del municipi. L’alcalde ha recordat que els cicles 
formatius actuals tenen un grau d’inserció laboral de més del 80% de l’alumnat ja 
que estan molt orientats a les necessitats del teixit empresarial del nostre municipi. Per 
últim, ha recordat que aquest edifici ha estat possible gràcies a l’aportació de 
l’Ajuntament de Sant Celoni 1,5 milions d’euros per a la construcció de l’escola i de 
l’edifici de Formació Professional de l’Institut Baix Montseny. 
 
 

L'escola Soler de Vilardell ha presentat el nou edifici a les famílies del centre 
L’escola Soler de Vilardell ha iniciat les classes en el nou edifici i ha organitzat una 
jornada de portes obertes que ha tingut lloc dilluns a la tarda amb l’objectiu que els 
infants poguessin ensenyar l'escola a les seves famílies. 

Abans de visitar l’edifici, s'ha realitzat un petit acte al gimnàs de l’escola on l’alcalde 
Francesc Deulofeu ha agraït el treball conjunt de l’equip directiu, el claustre de 
mestres, les famílies i l’Ajuntament per aconseguir que l'edifici sigui una realitat. 
També ha insistit en què l’escola "no és només l’edifici, són les persones les que 
fan escola", fent referència al projecte de l’escola Soler de Vilardell i de les persones 
que l’han tirat endavant, direcció, mestres i famílies. Per últim, l’alcalde ha recordat 
que aquest edifici ha estat possible gràcies a l’aportació de l’Ajuntament de Sant 
Celoni 1,5 milions d’euros per a la construcció de l’escola i de l’edifici de Formació 
Professional de l’Institut Baix Montseny. 

Seguidament, la directora de l’escola, Montse Valero, ha presentat l’equip de mestres i 
ha agraït a tothom la seva contribució perquè el nou edifici de l’escola sigui una 
realitat. Finalment, infants i famílies han visitat els diferents espais de l’escola. 
 

 

Apunta't al Grup de Suport Emocional i Ajuda Mútua per a persones cuidadores 
no professionals de persones dependents 



 
Els dimecres de 10 a 11.30 h. Comença dimecres 27 de setembre! 
L’Ajuntament de Sant Celoni engegarà el proper dimecres 27 de setembre una nova 
edició del Grup de Suport Emocional i Ajuda Mútua (GSAM) adreçat a cuidadors i 
cuidadores no professionals de persones dependents. La setmana vinent s’iniciaran 
les trobades periòdiques, que seran un total de 16, tots els dimecres de 10 a 2/4 de 
12h a l'àmbit de Comunitat, a la plaça Josep Alfaras, 6. El grup estarà format per 
un màxim de 15 persones i, mitjançant la presència d'un psicòleg, s'informarà i es 
respondran dubtes sobre l'acompanyament, suport psicològic i de relació amb altres 
persones que es troben en la mateixa situació. Qui hi participi s’ha de comprometre a 
assistir, en la mesura del possible, a totes les sessions, i a compartir la seva 
experiència de cuidador amb la resta d’assistents. 

Tot i que no es tracta d’un curs de formació, l'objectiu del Grup de Suport Emocional i 
Ajuda Mútua és evitar la sobrecàrrega emocional i física, disminuir l’estrès, oferir 
suport psicològic i ajuda, a més d'aconseguir que els cuidadors coneguin altres 
voluntaris i hi puguin intercanviar experiències. El GSAM és un espai de relació que 
organitza l’Ajuntament de Sant Celoni des de fa set anys, i que està molt ben valorat. 
Enguany dóna suport al projecte de la Diputació de Barcelona.  

 
 

Sessions: 16 sessions d’1hora i mitja cadascuna 

Quan: Dimecres, de 10 a 2/4 de 12h a partir del 27 de setembre 

On: Comunitat, Plaça Josep Alfaras, 6 de Sant Celoni 

Informació: Àmbit de Comunitat.  l’Ajuntament de Sant Celoni. Plaça Josep Alfaras, 6. 
Telèfon: 93 864 12 12  a/e comunitat@santceloni.cat 

 

 

En Pocafarra s'acomiada de la Festa Major de Sant Celoni 

La Festa Major de Sant Celoni 2017 s'ha acabat i en Pocafarra ha fet un resum de 
l'experiència en un últim vídeo que ha penjat a les seves xarxes socials i que es pot 
veure al Facebook de l’Ajuntament de Sant Celoni (www.facebook.com/ajsantceloni) o 
al web www.santceloni.cat/festamajor2017  
 
El proper dimarts, 26 de setembre, s’organitzarà la reunió de valoració de la Festa 
Major de Sant Celoni, un acte obert a col·lectius i entitats amb l’objectiu de millorar de 
cara a l’any vinent. Serà a les 7 de la tarda al parc de la Rectoria Vella. 
 
Fins l'any que ve, Pocafarra! 
 
 
A la Batllòria, reunió de valoració de la Festa Major dimecres 27 de setembre 
Dimecres, 27 de setembre de 2017 a les 7 de la tarda, reunió de tancament i valoració 
de la Festa Major de la Batllòria a la Unió Batllorienca. 
 

http://www.facebook.com/ajsantceloni

