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ensenyament

Tot a punt per la formació professional 
a Sant Celoni
En el moment que comencin tenen prevista una durada de tretze mesos

SANT CELONI.- El passat 1 de 
juliol es va  signar l’acta de re-
planteig de les obres de l’edifi ci 
de Formació Professional de 
l’Ins  tut Baix Montseny que 
marquen l’inici dels treballs 
que duraran uns 13 mesos. 
Durant els mesos de juliol i 
agost es portaran a terme les 
obres de reposició de les pistes 
poliespor  ves de l’Ins  tut Baix 
Montseny per tal que al mes 
de setembre puguin conviure 
les obres del nou edifi ci de For-
mació Professional amb el fun-
cionament ordinari del centre.

L’edifi ci estarà ubicat a 
l’extrem nord-oest del solar 
com a con  nuïtat de l’edifi ci 
actual. El projecte preveu dife-
renciar accessos independents 
pels cicles forma  us i per l’ESO 
i el batxillerat. Constarà d’un 
mòdul de lavabos, una aula 
polivalent per a docència, un 
pe  t despatx i diferents tallers 
de manteniment electromecà-
nic, sistemes pneumà  cs i mò-
duls de soldadura.
L’Ajuntament de Sant Celoni 
col·labora per a la construc-
ció de l’edifi ci de formació 
professional i l’ins  tut amb 
l’aportació econòmica de 1,5 
milions d’euros.

D’altra banda, el dia 27 de 
juny l’Ajuntament de Sant 
Celoni va signar el contracte 
d’adjudicació amb l’empresa 
Comsa, SAU per poder co-
mençar les obres de construc-
ció del nou edifi ci de Formació 
Professional de l’Ins  tut Baix 
Montseny. En aquest sen  t, 
l’Ajuntament va fer una trans-
ferència a la Generalitat de 
225.000 euros corresponent a 
les obres.

xo exterior per fer ac  vitats. A la planta baixa de l’edifi ci, hi ha 
ubicats l’aula de psicomotricitat, la biblioteca, uns lavabos, el 
menjador escolar i el gimnàs/sala d’actes. Al primer pis, hi ha 
les sis aules d’educació primària, una aula d’informà  ca i una 
aula polivalent. Per úl  m, al primer pis, també, hi ha ubicades 
dues aules de desdoblaments i un despatx de tutories.

La nova escola Soler de Vilardell ja s’està construïnt
SANT CELONI.- El con-

tracte d’adjudicació de 
la construcció de l’escola 
Soler de Vilardell amb 
l’empresa guanyadora del 
concurs, Arcadi Pla S.A es 
va signar el 13 de maig i 
hores d’ara ja s’està cons-
truïnt. El període previst de 
durada és de 14 mesos.

Segons el projecte cons-
truc  u, l’edifi ci permet di-
ferenciar clarament els pa-
 s d’infan  l i el de primària. 

També, permet diferenciar 
els accessos, d’educació in-
fan  l i primària.

Les tres aules d’educació 
infan  l disposen d’un por-

Reunió de replanteig de l’edifi ci de Formació Professional

Maqueta de l’edifi cide formació professional de Sant Celoni
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Poder estudiar ESO al Pallerola és 
prioritari per l’associació «Mejorando 
Sant Celoni»

L’Ajuntament de Sant Celoni podrà 
des  nar 950 mil euros de la Diputació 
de Barcelona a inversions pel poble

l’ajuntament quan no hi ha 
llum en algun carrer o saben de 
desperfectes en algun punt del 
poble. Per aquest mo  u, diuen 
que ja s’ha reunit diverses ve-
gades amb responsables mu-
nicipals per demanar-los que 
no es deixin entrar camions a 
la plaça de la Vila “si han de fer 
càrrega i descàrrega, tots els 
transpor  tes tenen un carretó 
per portar els paquets”. La so-
lució que donen es posar uns 
pivots perquè només hi puguin 
passar els veïns.

Mejorando Sant Celoni tam-
bé dóna suport a la campanya 
de recollida de signatures per 
a la construcció d’una piscina 
municipal i en un futur volen 
posar en marxa campanyes de 
recollida de joguines i roba per 
a famílies sense recursos. De 
la mateixa manera que volen 
ser par  ceps de la Cavalcada 
de Reis.

Mejorando Sant Celoni està 
format per Juan Jesús Míguez, 
president; Ramon Burgaz, vi-
cepresident; Julio José Capcha, 
tresorer; Eduard Gràcia, secre-
tari; Noemí Sesé, secretària de 
premsa; i Brandon Moya. El 
seu lloc de reunió és el local 
de l’an  ga associació de veïns 
del barri de Sant Ponç, lloc on 
també els dilluns de les sis de la 
tarda a les vuit del vespre es fan 
tallers de manualitats gratuïts.

SANT CELONI.- Aconseguir 
que a l’escola Josep Pallerola 
i Roca de Sant Celoni es pugui 
estudiar ESO per evitar haver 
d’anar a l’ins  tut és una vella 
reivindicació que ara un grup 
de gent del municipi agrupats 
al voltant de l’associació “Me-
jorano Sant Celoni” tornen a 
reivindicar i s’han proposat fer-
ho realitat ja que consideren 
que un poble de l’envergadura 
de Sant Celoni “no pot ser que 
l’únic centre públic on es pot 
estudiar l’ESO sigui a l’ins  tut”, 
assenyalen des de l’associació.

Però l’existència ofi cial de 
Mejorando Sant Celoni des 
del desembre de 2015 no és 
aquest l’únic objec  u, però sí 
que directament relacionat 
hi ha el tema del transport 
escolar. En aquest sen  t con-
sideren que el cost que les 
famílies han de pagar perquè 
els alumnes puguin anar amb 
bus a l’ins  tut és excessiva-
ment car “quan hi han d’anar 
per obligació ja que no tenen 
cap altra opció”. Els impulsors 
de Mejorando Sant Celoni són 
del parer que el cost no hauria 
d’anar a càrrec de les famílies.

El president de l’associació, 
Juan Jesús Míguez, ha explicat 
que la seva fi nalitat és treballar 
per millorar el poble tant en 
serveis com en infraestructu-
res. És el cas d’avisar a L’Ajun-

Alguns dels integrants de l’Associació Mejorando Sant Celoni

SANT CELONI.- En el de-
curs dels propers quatre anys, 
l’Ajuntament de Sant Celoni 
disposarà de 950 mil euros per 
des  nar a diferents inversions 
previstes al municipi, com ara 
millores d’accessibilitat i reas-
faltat de carrers, adeqüació del 
pas de vianants sota la C35 pel 
Pertegàs per facilitar la conne-

xió a peu a Boscos de Mont-
negre i al polígon, el Camp de 
Futbol de gespa de la Batllòria 
o millores als accessos al mu-
nicipi, entre altres actuacions.   
Aquest mes de juliol va tenir 
lloc la Mesa de concertació 
amb la Diputació de Barcelona 
on s’ha confi rmat l’aportació 
econòmica.

Reasfaltat del carrer Sant Josep

Sant Celoni ampliarà la zona de vianants del centre amb la in-
corporació del darrer tram del carrer Sant Pere. A par  r d’aquesta 
setmana ja s’ha tancat el carrer, s’han incorporat mesures de 
senyalització provisional i a fi nals d’es  u s’iniciaran les obres 
d’adequació per  nents.

El tram que s’ha tancat al trànsit és el que va del carrer Sant 
Josep fi ns la carretera Vella i, per tant, no s’hi pot aparcar. En cas 
de necessitat, el veïnat hi podrà accedir en vehicle pel carrer Sant 
Josep igual que les autoritzacions especials i les urgències.

Tot el carrer Sant Pere de Sant Celoni 
serà per a vianants
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Incendi de vegetació a tocar de la riera 
del Pertegàs a Sant Celoni

SANT CELONI.- El 5 de ju-
liol hi va haver un incendi de 
vegetació de poques dimen-
sions a la zona del Pertegàs  
a tocar de la riera i que es va 
apagar ràpidament amb la in-
tervenció dels Bombers de la 
Generalitat, els quals s’hi van

personar amb dos camions. 
També s’hi va presentar la po-
licia local i la Unitat de Preven-
ció d’Incendis de la Diputació. 

Una vegada apagat el foc 
dos agents rurals de la Genera-
litat per calcular el perímetre i 
les causes de l’incendi.

SANTA MARIA DE PALAU-
TORDERA.- L’Ajuntament de 
Santa Maria de Palautordera 
ha posat en marxa una pro-
va pilot aquest mes de juliol 
col·locant contenidors de me-
nor capacitat per la recollida 
de paper i vidre en els carrers 
més cèntrics del municipi, els 
quals es buidaran aprofi tant 
la ruta de recollida del cartró 
comercial porta a porta dels 
dijous.

La fi nalitat que es busca des 
de l’Àrea de Medi Ambient del 
consistori palauenc és per una 
banda facilitar la recollida en 
aquests punts ja que es tracta

Santa Maria de Palautordera amplia la xarxa de contenidors de paper i cartró

de carrers estrets en els quals 
el camió de recollida hi circu-
la amb difi cultat i al mateix 
temps evitar la problemà  ca 
del cablejat que també porta

problemes per l’aixecament 
dels contenidors a l’hora de 
buidar-los.

Per altra banda l’objec  u 
que es busca és dotar el nom-

bre màxim de punts d’apor-
tació d’escombraries amb con-
tenidors de recollida selec  va 
de totes les fraccions, per així 
facilitar el reciclatge.
 La recollida de les fraccions 
es porta terme a través del 
Consorci de Residus del Vallès 
Oriental mitjançant conteni-
dors de gran capacitat que es 
buiden amb camions de reco-
llida amb ganxo superior.

Amb aquest servei també 
es recollirà el cartró generat 
al mercat setmanal dels dissa-
btes, que disposarà de conte-
nidors específi cs per als para-
distes.
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Marina Bravo, els diputats del 
PSC Marta Moreta i Jordi Te-
rrades, la diputada de Sí que 
es Pot, Hortènsia Grau i la 
diputada del PP, Marisa Xan-
dri. Amb ells representants  
d’Ecoembres i de Ferrovial i 
l’alcalde de Santa Maria de 
Palautordera, Jordi Xena i el 
regidor de Medi Ambient de 
l’Ajuntament de Palau, Enric 
Pousa.

SANTA MARIA DE PALAU-
TORDERA.- Representants de 
la Comissió de Medi Ambient 
del Parlament de Catalunya 
van fer una visita tècnica el 
passat 8 de juliol a la planta de 
triatge de Santa Maria de Pa-
lautordera amb la fi nalitat de 
conèixer la ges  ó dels envasos 
i els seus residus a Catalunya. 

La planta de Palau, actual-
ment propietat de Ferrovial 
Servicios, és una de les prime-
res de gran volum que en el 
seu moment es van instal·lar 
a Catalunya i fa el tractament 
d’envasos lleugers del Vallès 
Oriental i el Maresme des del 
2004 amb un contracte amb 
Ecoembres.

D’acord amb les dades que 
s’han donat a conèixer es trac-
ten al voltant de 18.000 tones 
l’any i ocupa a vint-i-cinc per-
sones en dos torns de treball. 

Pel que fa al balanç de mas-
ses els materials recuperats 
en el global de plàs  cs d’alta 
densitat, PET, tetrabrics, ferro, 
alumini, fi lm i mixt és de 7.818

tones l’any i de rebuig 4.602 
tones l’any. El rendiment de 
recuperació de la planta és del 
86 per cent.

La visita ha estat encapça-
lada pel vicepresident de la 
Comissió de Medi Ambient del 
Parlament de Catalunya, Josep 
Lluís Franco rabell, els diputats 
del Grup Parlamentari de Junts 
pel Sí, Ferran Civit i Marc San-
glas, la diputada de Ciutadans, 

Un moment de la visita dels 
diputats del Parlament de 
Catalunya. FOTO: PPJ

La Comissió de Medi Ambient del Parlament visita la planta de triatge de Palau



veïns 8
www.laviladigital.com

Encarnación García, mare de 
quatre fi lls, tres noies i un noi, 
té 12 néts i 16 besnéts. Va néi-
xer a El Salar, a la província de 
Granada, el 25 de juny de 1913 
i ara ja fa més de seixanta anys 
que és a Catalunya, dels quals 
la major part els ha viscut al 
barri de Les Borrelles, a Sant 
Celoni. A Gualba de Baix s’hi va 
traslladar quan tenia 89 anys.

GUALBA DE BAIX.- Un di-
nar familiar a Gualba de Baix 
ha servit per celebrar el 103è 
aniversari d’Encarnación Gar-
cía Cervera complert el 25 de 
juny. Viu a Gualba de Baix i ha 
arribat a aquesta edat en bon 
estat de salut, tot i que ara no 
pot fer les manualitats amb 
roba que sempre ha fet per 
problemes amb la vista.

Encarnación García Cervera celebra en família a Gualba de Baix els seus 103 anys

Tres moments de la celebració del 103 aniversari d’Encarnación 
García Cervera que ha celebrat envoltada de tota la família. 
FOTOS: Cedides per la família.
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SANT CELONI.- La Festa Major de setembre 2016 ja té cartell. El 
passat 30 de juny es va reunir el jurat per decidir el cartell guanya-
dors del 26è Concurs de cartells – Festa Major de Sant Celoni 2016. 
El jurat, integrat per representants de l’ajuntament, de la colla dels 
Senys, de la colla dels Negres i d’altres en  tats celonines, va escollir 
el cartell de Carme Freire que axompanyem en aquesta mateixa no-
 cia. Enguany s’han presentat un total de 12 cartells.

Carme Freire guanyadora del disseny del 
cartell de la Festa Major 2016 de Sant Celoni

SANT CELONI.- L’1 de juliol de 2016 era un dia que molts celo-
nins i celonines tenien marcat en vermell des de feia mesos en 
el calendari. Era el dia que la generació del 66, és a dir els i les 
que aquest any fan 50 anys, es trobaven per sopar i celebrar-ho 
conjuntament. I així va ser, una nit llarga que va servir perquè més 
d’un centenar de persones es retrobessin, en alguns casos des-
prés de molts anys, per gaudir de la festa, recordar i passar-ho bé.

La generació del 66 ja en té 50

FOTOS: A la part superior (esquerra) exalumnes de l’Avet Roig i 
a la dreta exalumnes de La Salle. a la línia del mig exalumnes del 
Pallerola i a l’esquerra d’aquest text exalumnes de les monges.
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Or, plata i bronze del Karate Club Just 
Sant Celoni a la Copa del Món de Croàcia

Kata cadet femení. Aquest any 
la karateca del club celoní s’ha 
proclamat també subcampiona 
en el campionat d’Europa cele-
brat a Xipre. També es vapenjar 
medalla, en aquest cas de pla-
ta, Jordi Valdivia en la modali-
tat Kata cadet masculí.El tercer 
pòdium va ser per Joan Just 
que va aconseguir el bronze en 
Kumite cadet masculí. 

Eva Cano no va poder pujar al 
pòdium per haver-se lesionat 
en el primer combat de la ca-
tegoria Kumite júnior femení. 
Amb aquestes tres medalles 
el Karate Club Just es va clas-
sifi car en el lloc 29 del rànking 
de clubs en aquesta Copa del 
Món.

SANT CELONI.- Excel·lent 
par  cipació de Silvana Boding-
ton, Eva Canom Joan Just i Jor-
di Valdivia del Karate Club Just 
de Sant Celoni en el 9th WKF 
Youth Training Camp & Karate 
WKF Youth Cup organitzat per 
la WKF (World Karate Federa-
 on) a Umag (Croàcia) els dies 

27, 28, 29 i 30 de juny  i 1, 2 i 3 
de juliol, aconseguint tres pò-
diums d’alt nivell ja que hi van 
par  cipar joves de tot el món, 
amb els quals van conviurar, 
entrenar i compe  r en el que 
es considera una copa del món 
organitzada per la Federaciói 
Mundial de Karate.

En aquest sen  t, Silvana Bo-
dington va aconseguir l’or en

Moto Stock de Sant Celoni 32è a les 24 
hores de resistència de Montmeló

SANT CELONI.- Aquest any 
ha estat el primer que l’equip 
de Moto Stock de Sant Celo-
ni ha par  cipat a les 24 hores 
de Resistència del Circuit de 
Barcelona-Catalunya. Tot va 
començar quan Marc Soler, 
client de la bo  ga, va proposar 
que s’encarreguessin de la part 
tècnico-mecànica del seu equip 
4 gas compe  ció format per 
Marc Soler, Jordi Cañizares, Jau-
me Tobias i Marc Llargués. Era 
un gran repte i se’l van agafar 
amb molta il·lusió, van crear el 
seu equip de treball format per 
Pep Saula, cap d’equip, Marc 
Molins, cap de mecànics i Jordi 
Saula, Jordi Rovira, Francesc To-
rrell, Pol Pujol i Toli.

Van començar la carrera des 
de la posició 45 i van anar re-
muntant amb molt bona cursa 
per part de tots els pilots fi ns 
a la posición 21. Els problemes 
els van venir quan un corredor 
d’un altre equip va  rar Marc 
Soler provocant-li trencament 
de clavícula.
Tot i perdent una hora en por-
tar la moto a box i arreglar-la, 
van poder con  nuar la cursa, 
avançant posicions poc a poc 
i acabant la cursa amb només 
dos pilots i en la posició 32 de 
66 equips par  cipants. 

Estant molt sa  sfets de la 
bona feina feta per tot l’equip 
i col·laboradors que els van fer 
costat tot el cap de setmana.

En les darreres compe  cions 
en les que ha par  cipat ha de-
mostrat que es troba en un 
excel·lent moment de forma 
aconseguint a Castelló la seva 
millor marca personal dels 200 
metres llisos amb un temps de 
21.51, tot i així no ha estat se-
leccionat per córrer en aques-
ta distància.

Oriol Madí, que sor  rà en la 
tercera posició del relleu, ha 
explicat que l’equip que for-
marà el 4X100 actualment té 
la desena millor marca mun-
dial i el seu objec  u és poder 
disputar la fi nal, a la qual es 
classifi quen els vuit millors 
temps.

SANT CELONI / SANTA MA-
RIA DE PALAUTORDERA.- 
L’atleta de Santa Maria de Pa-
lautordera del CA Sant Celoni, 
Oriol Madí, que en pocs dies 
ha estat subcampió absolut 
de Catalunya i bronze en el 
Campionat d’Espanya júnior 
de 200 metres llisos ha estat 
seleccionat per par  cipar al 
Campionat del món junior que 
se celebrarà a Bydgoszcz (Polò-
nia) del 19 al 24 de juliol. La Fe-
deració Espanyola d’atle  sme, 
fi nalment ha pres la decisió 
que l’atleta baixmontsenyenc 
formi part de l’equip que co-
rrerà el dia 22 de juliol el relleu 
4x100 metres. 

Oriol Madí amb les dues medalles aconseguides en els campio-
nats de Catalunya i d’Espanya

El palauenc Oriol Madí seleccionat pel campionat del món júnior d’atle  sme
L’atleta del Club Atle  sme Sant Celoni correrà el relleu 4x100 el dia 22 de juliol






