
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dimecres, 22 de setembre de 2010 

 
 

• Aquest divendres s’inaugura el Centre de Formació i  Ocupació del Baix 
Montseny  

• L’Escola d’Adults inicia el curs a Sax Sala amb més  alumnes que el curs 
passat 

• Els serveis i activitats de la Rentadora es reubiqu en en altres equipaments 
municipals  

• Recital de poesia a la font del Pradelló d’Olzinell es aquest diumenge al 
migdia  

• Portes obertes al cursos de natació per a adults de l Sot de les Granotes 
• 30 de setembre: Taller de consum responsable a la B atllòria  
 
• AGENDA 

 
 
 
Aquest divendres s’inaugura Sax Sala. Centre de For mació i Ocupació del Baix 
Montseny  

Aquest divendres a les 7 de la tarda tindrà lloc l’acte d’inauguració del Centre de 
Formació i Ocupació del Baix Montseny Sax Sala. L’equipament situat al costat de la 
Plaça Baix Montseny, entre els carrers Palautordera, Vallès i Montserrat, té quatre 
plantes amb un espai útil de prop de 2mil metres.  

L’ajuntament va decidir destinar la major part de Fons d’Inversió Local 2009 a aquest 
equipament per donar resposta a les necessitats d’educació permanent i promoció 
econòmica de Sant Celoni i del Baix Montseny. S’ha construït en 8 mesos i amb un 
pressupost de 2.204.956,69 euros. 

L’edifici té dos accessos: un a la planta semisoterrada pel costat de la plaça Baix 
Montseny i l’altre pel carrer Montserrat a la planta baixa. 
  
El nou edifici té quatre plantes, una d'elles semisoterrada, de forma que s'accedeix des 
del carrer de Montserrat (número 28) al nivell 01. La planta inferior hi ha un taller i 
despatxos per a nous emprenedors, la planta 01 (d'accés) correspon al nucli 
d'administració, informació i serveis generals, i també al Servei municipal d'ocupació. Les 
dues plantes superiors estan destinades a aules i despatxos pel personal docent amb un 
total de 13 aules tres de les quals especials (dibuix, comerç, informàtica). L'edifici 
disposa també de sala d'actes i de biblioteca. 
 
Superfícies útils:  Nivell 00   523 m2 
    Nivell 01   414 m2 



    Nivell 02   512 m2 
    Nivell 03   512 m2 
    Total  1962 m2 
 
 
Sax Sala aglutina diferents serveis municipals com el Servei Municipal d’Ocupació, 
Emprenedoria, Comerç, turisme i sostenibilitat, Escola d’adults, Pla de transició al 
Treball, Cursos de Català i Formació en oci i lleure.  
 
 
 
 
Emplaçament:     Carrer Montserrat, 28, Sant Celoni 
Contractista:     Teyco SL 
 
Direcció d'obra:     Jaume Coris Veray, arquitecte municipal 
      Lluis Obach Martínez, enginyer municipal 
      David Gil Aysa, arquitecte tècnic municipal 
 
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs):  2.204.956,69 Euros 
Pressupost final (IVA inclòs):   2.204.956,69 Euros  
 
Data d'inici de l'obra:    28 d'abril de 2009 
Data acta de recepció:    25 de febrer de 2010 
Data de certificació final:   28 de febrer de 2010 
 
 
 
L’acte d’inauguració, que  començarà a les 7 de la tarda,i consistirà en una visita 
teatralitzada seguida d’un petit refrigeri.   
 
 
 
L’Escola d’Adults inicia el curs a Sax Sala amb més  alumnes que el curs passat  
 
El passat dilluns 20 de setembre va tenir lloc la presentació del curs de l’Escola d’Adults 
amb una assistència de més de 100 alumnes. Les classes es varen iniciar el mateix 
dimarts al Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny Sax Sala.  
 
El curs de l’escola d’adults ha començat  amb més de 400 alumnes, el que suposa un 
increment d’alumnes respecte a l’inici del curs passat. Segons va remarcar l’alcalde 
Francesc Deulofeu a l’acte de presentació, “aquest increment denota la importància 
que té la formació i més en un context de crisi eco nòmica com el que estem patint 
”.  En aquest sentit, l’alcalde va remarcar l’aposta clara de l’ajuntament per la formació 
amb la construcció del nou equipament de Sax Sala i va encoratjar l’alumnat a “millorar 
l’èxit educatiu mitjançant  el desenvolupament d’un a identitat personal rica i 
equilibrada, l’adquisició de les competències, les habilitats, els valors i les actituds 
per respondre de forma satisfactòria als reptes de la vida professional, personal i 
social”.  
 
L’oferta formativa de l’escola s’estructura en els següents àmbits: 
 

- Ensenyaments inicials:  Aquest eix s’estructura en 5 nivells que van des de 
l’aprenentatge del Català Oral fins a l’obtenció del Certificat de Formació 
Instrumental, passant per l’Aprendre a Llegir i Escriure I i II i el Perfeccionar la 



Lectura i l’Escriptura. L’objectiu d’àmbit consisteix en assoliment per part de 
l’alumne dels coneixements bàsics de les àrees instrumentals (llengua, 
matemàtiques i ciències socials i naturals) que permetin a l’alumne obtenir 
l’esmentat certificat i incorporar-se, si s’escau, al món laboral amb millors 
condicions. Enguany, 120 alumnes s’han matriculat en algun d’aquests nivells. 
 

- Accés al sistema reglat: L’objectiu d’aquest àmbit consisteix en l’assoliment per 
part dels alumnes dels coneixements que els permetin superar les proves d’accés 
a CFGM, CFGS o a la Universitat o l’obtenció del Graduat en Educació 
Secundària i incorporar-se, posteriorment, a la formació reglada. Enguany, uns 
150 alumnes s’han matriculat en aquest àmbit per a la preparació tant de proves 
comunes com específiques. D’aquests alumnes 25 preparen matèries també a 
través de IOC. 

 
- Tecnologies de l’Aprenentatge i la Comunicació:  L’objectiu d’aquest àmbit 

consisteix en oferir als ciutadans diferents nivells de formació dins del món de la 
informàtica a nivell d’usuari, tant per iniciar-se com per millorar coneixement. 
Aquest àmbit s’estructura en una oferta trimestral d’Alfabetització Digital I i II i 
Taller de Word i Internet. Aquest trimestre, compta amb un total de 50 alumnes. 

 
- Llengües:  L’objectiu d’aquest àmbit és l’adquisició per part de l’alumnat de les 

habilitats que el permetin utilitzar la llengua d’aprenentatge com a eina de 
comprensió i de comunicació oral i escrita. Actualment, l’escola ofereix 
l’aprenentatge inicial i funcional de l’anglès i el castellà. Enguany, aquest eix 
compta amb 80 alumnes 

 
- Oci i lleure:  L’objectiu d’aquest àmbit consisteix en afavorir hàbits i actituds que 

permetin aprofitar el temps de lleure de manera creativa. Enguany, dins d’aquest 
àmbit, l’escola ofereix dos grups de dibuix i pintura que compten amb un total de 
30 alumnes. 

 
(S’adjunten imatges)  
 
 
 
Els serveis i activitats de la Rentadora es reubiqu en en altres equipaments 
municipals  
  
L’espai d’oci i cultura la Rentadora, situat al primer pis del Safareig, ha deixat de 
funcionar i els diferents serveis i activitats que oferia s’han reubicat a altres equipaments 
municipals. Aquesta decisió s’emmarca en la línia del Pla Local de Joventut 2010-2013 
aprovat per unanimitat en el  Ple municipal de 22 de juliol de 2010 on es posava de 
manifest que calia redefinir els usos actuals de la Rentadora atesa la noves demandes i 
necessitats dels joves. A més, la recent obertura de l’Oficina de Turisme, el nou espai de 
la Biblioteca Municipal l’Escorxador i el Centre de formació i ocupació Sax Sala han fet 
replantejar i resituar els serveis que s’oferien des de la Rentadora amb el propòsit 
d’optimitzar i racionalitzar els recursos municipals. 
 
 
Servei o activitat que oferia la 
Rentadora 

A on s’han derivat?  

Tallers trimestrals d’oci i lleure A Sax a Sala  
Espais per fer reunions algunes entitats  A diferents equipaments municipals: 

l’Ateneu, Sax Sala, Rectoria Vella...  



Expedició del DNI A la sala petita de l’Ateneu 
Ordinadors LINUX i WINDOWS A Sax Sala i a la Biblioteca l’Escorxador 
Expedició de carnets d’alberguista A l’Oficina de Turisme 
Suport i acompanyament a les entitats en 
la gestió i execució de projectes 

A les àrees d’on depenen les entitats 
(cultura, comunitat, promoció 
econòmica...) i a l’àrea de Cultura – àmbit 
participació  

 

 
L’actual espai que ocupava la Rentadora al Safareig, s’hi traslladaran els departaments 
de  Recursos Humans i de Tecnologies de la Informació que actualment estan a la 
segona planta de Can Ramis. 
 
 

Recital de poesia a la font del Pradelló d’Olzinell es aquest diumenge al migdia  
 
La Poesia als parcs, sota el títol genèric Com el paisatge, així són els poemes, s'aturarà 
al singular indret de la font de Pradelló d'Olzinelles diumenge  26 de setembre a les 12 
del migdia. S’hi podran escoltar els poemes de Salvador Giralt i Marc Egea, que a més 
tocarà la viola de roda. D’aquesta manera es reprèn el programa Poesia als parcs, 
iniciada l'any 2005 per la Diputació de Barcelona amb la finalitat d'apropar la poesia als 
espais protegits.  
 
 
Portes obertes al cursos de natació per a adults de l Sot de les Granotes  
 
El Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes portarà a terme una setmana de 
portes obertes als cursos de natació per a adults. Serà del 27 al 30 de setembre en 
diversos horaris i nivells perquè tothom qui ho desitgi ho pugui provar. Les classes 
d’iniciació a la natació són dilluns d’1/4 de 4 a  les 4 de la tarda, el dimarts ¼ de 8 del 
vespre a les 8 o bé el dijous de les 8 del matí a ¾ de 9. En canvi, els cursets de natació 
de perfeccionament i manteniment es realitzaran el dimarts de 8 del matí a ¾ de 9, el 
dimecres ¼ de 4 a les 4 i el dijous ¼ de8 del vespre a les 8. Totes les persones que hi 
estiguin interessades s’han d’apuntar a la recepció de la instal·lació de format gratuïta.  
. 
 
30 de setembre: Taller de consum responsable a la B atllòria  
 
L’ajuntament de Sant Celoni organitza el proper dijous 30 de setembre a les 7 de la tarda 
al Centre Cívic les Casetes de la Batllòria un taller de consum responsable sobre les 
factures dels subministraments a les llars (aigua, electricitat i gas). L’objectiu principal és 
conèixer trucs i tècniques senzilles d’estalvi d’aigua i energia a més d’aprendre a 
interpretar les factures, i conèixer els drets dels consumidor i com reclamar per un servei. 
El taller, d’una hora i mitja de durada, també vol transmetre la importància d’un consum 
responsable de recursos energètics i d’aigua a les llars. 
 
 
 
 
AGENDA 

Consultar l’agenda de: http://www.santceloni.cat/agenda  


