
 

 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dimecres, 19 de gener de 2011 

 
 

• L’ús del bus urbà ha augmentat el 2010 un 13 % resp ecte l’any anterior 

• El Centre Municipal d’Expressió ha iniciat una camp anya per millorar el 
silenci a l’equipament 

• Matrícula oberta a diversos cursos relacionats amb les tecnologies de la 
informació i la comunicació a Sax Sala 

• Inici d’un nou programa d’orientació laboral a Sax Sala: Itineraris Personals 
d’inserció  

• AGENDA 
 
 

 
L’ús del bus urbà ha augmentat el 2010 un 13 % resp ecte l’any anterior  

 
Les xifres d’ús del bus urbà continuen experimentat augments significatius. El novembre 
es va assolir un nou sostre mensual, amb 3.300 viatges o cancel·lacions. Aquestes 
dades confirmen el creixement continuat de l’ús del servei de bus: l’any 2010 s’ha tancat 
amb un augment del 13 % respecte el 2009. En termes absoluts s’ha passat de 26.645 a 
30.071 viatges. 

 
D’altra banda, cal recordar que la parada 10 de les Torres ha canviat la seva ubicació del 
carrer de Girona, a l’alçada de la prefectura de Mossos d’Esquadra, per la plaça Camps 
de Sant Nicolau, tot plegat a uns 100 metres de distància per qüestió de seguretat.  
 
 
 
El Centre Municipal d’Expressió ha iniciat una camp anya per millorar el silenci a 
l’equipament  
 
Les escoles de Música i de Teatre de l’Ateneu han començat una campanya de “Silenci” 
per millorar l’ambient d’estudi i treball en el centre. Aquesta campanya és fruit d’una 
demanda sorgida de les valoracions que fan anualment els usuaris: alumnes, pares i 
mares i els professors del centre, i pretén conscienciar a tothom de la necessitat 
d’adquirir uns bons hàbits de silenci i tranquil·litat tant a la sala d’espera i passadissos, 
com a la mediateca i les aules. 
 
Els nens i nenes de 4 a 7 anys van donar el tret de sortida de la campanya a finals de 
desembre escrivint una carta als Reis demanant “silenci a l’escola”.  



Els alumnes de 8 a 14 anys han començat el nou any fent una reflexió de per què es 
necessita un ambient de silenci a l’escola i què poden fer cada un d’ells per aconseguir-
ho. 
 
Els primers resultats de la campanya ja s’han notat de seguida, sobretot al vestíbul on els 
alumnes i pares i mares esperen entre classe i classe i a la Mediateca que s’ha convertit 
en un lloc de lectura i de treball personal per tothom qui ho desitgi.   
  
(S’adjunta imatge de la carta i de dues nenes en el moment del lliurament) 
 

 

Matrícula oberta a diversos cursos relacionats amb les tecnologies de la 
informació i la comunicació a Sax Sala  
 

Al Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny Sax Sala s'iniciaran pròximament 
diversos cursos relacionats amb les tecnologies de la informació i la comunicació. 
Apunteu-vos, encara queden places! 

� Curs de retoc fotogràfic digital (nivell II)  
Retoc fotogràfic amb Photoshop, càmera digital, restauració de fotografies, 
efectes artístics, fotomuntatge, etc. 
Horari: de 19h a 21h  (5  sessions). 
Data d'inici:  21 de gener. 
Preu: 53 € 
Es requereixen coneixements bàsics de Photoshop o haver assistit a un curset de 
iniciació. 
A càrrec de Jaume Turon, dissenyador gràfic. 

� Introducció a la fotografia digital  
Classes teòriques (coneixemenent de la càmera, introducció al llenguatge 
fotogràfic, regles de composició, revelatge digital, retoc digital) i sortides 
pràctiques. 
Horari: dimecres de 19h a 21h  (12 sessions). 
Data d'inici: 26 de gener 
Preu: 114 € 
El preu inclou el material didàctic i la impressió de les fotografíes. 
A càrrec d'Anna Rodríguez, fotògrafa. 

� Curs bàsic de disseny de pàgines web  
Planificar el web, seleccionar i optimitzar el material, construir el web, activar el 
hosting i el domini, etc. 
Horari: dijous de 19h a 21.30h (5 sessions). 
Data d'inici: 3 de febrer 
Preu: 53 €. (El preu inclou els materials) 
Es requeriex conèixer el sistema operatiu del nostre ordinador (clicar amb el 
ratolí, copiar, enganxar, desà, obrir, moure, arrossegar, etc.) 
A càrrec d'Albert Peix. 

Podeu consultar tota l’oferta municipal de formació i on matricular-se a les pàgines 
centrals de l’Informatiu  58, i al web www.santceloni.cat/clip 
  



 
Inici d’un nou programa d’orientació laboral a Sax Sala: Itineraris Personals 
d’inserció  
 
Aquest mes de gener ha començat a Sax Sala el Programa IPI (Itineraris Personals 
d’Inserció), una acció d’orientació laboral que s’emmarca dins el Projecte Impuls de la 
Generalitat de Catalunya finançada pel Servei d’Ocupació de Catalunya.   
 
Es tracta d’un programa d’un any de durada dirigit a persones en situació d’atur i inscrites 
a l’Oficina de Treball de la Generalitat que vulguin o necessitin orientació per a dur a 
terme el seu procés de recerca de feina.  
 
La participació al Programa IPI ofereix: 

- ajuda i assessorament per  fer el currículum i la carta de presentació 
- assessorament per definir l’objectiu laboral i les sortides professionals més 

adients al propi perfil personal i professional 
- informació, assessorament  i entrenament en les habilitats necessàries per passar 

l’entrevista de feina i les proves de selecció 
- informació sobre els diferents canals de recerca de feina  
- informació i assessorament sobre formació 
- informació sobre el mercat de treball 

 
Per tal de garantir una atenció més personalitzada i eficaç, el Programa IPI es concep 
com un itinerari; és a dir, ofereix diferents accions individuals i grupals a les quals la 
persona pot participar en funció de les seves necessitats i interessos creant així el seu 
propi itinerari personal per la recerca de feina. La durada mitjana d’un itinerari és de 4 a 8 
sessions. 
 
Aquest programa, que fa anys que es realitza en altres localitats, és el primer cop que 
es fa a Sant Celoni, el que evitarà que els partici pants al programa hagin de 
desplaçar-se a altres municipis com Granollers o Ca rdedeu, com passava fins ara. 
Les persones que hi estiguin interessades poden dirigir-se al Servei Municipal 
d’Ocupació ubicat a l’edifici Sax Sala (C/ Montserrat, 28).  
 
 
 

AGENDA 

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


