
 

 

 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dijous, 28 de juliol  

 

 
Sax Sala es consolida com a centre de referència en  formació al Baix Montseny  
 
El Servei d’Ocupació de Catalunya va realitzar el passat 21 de juliol una inspecció a Sax 
Sala - Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny per tal d’homologar aquest 
equipament per poder impartir formació ocupacional. Les especialitats formatives que 
s’homologuen són la de treballador forestal, informació al client, administratiu polivalent 
per a pimes, monitors d’activitats de lleure infantil i juvenil, informàtica d’usuari i auxiliar 
d’infermeria en geriatria. El resultat de la inspecció va ser molt satisfactori atès que les 
instal·lacions i materials de Sax Sala compleixen amb escreix amb els mínims establerts 
per la Generalitat. 
 
En aquest sentit, s’ha signat un conveni amb l’Hospital de Sant Celoni per tal que e ls 
alumnes de l’especialitat d’auxiliar d’infermeria e n geriatria puguin fer servir les 
instal·lacions  i l’equipament del centre hospitalari per a la realització de pràctiques 
formatives. El material sanitari com ara les grues de mobilització, els carros de cures 
cardiorespiratòries o els llits articulats és molt costós i amb la signatura d’aquest conveni 
s’aconseguirà que els alumnes puguin conèixer el seu funcionament, sense que 
l’Ajuntament faci una inversió difícil de rendibilitzar, alhora que es promou el treball en 
xarxa i la cooperació amb les entitats i empreses del territori. 
 
Paral·lelament al procés d’homologació, l’Ajuntament ja ha sol·licitat al SOC poder 
impartir formació ocupacional per a persones en sit uació d’atur, prioritzant aquelles 
especialitats que tenen majors possibilitats d’inserció laboral, com els treballadors 
forestals o els administratius polivalents per a pimes. Es preveu que a mitjans de 
setembre, la Generalitat comunicarà a l’Ajuntament el nombre de cursos que es duran a 
terme i que hauran d’iniciar-se durant el darrer trimestre de l’any. 
 
D’altra banda, s’ha iniciat un procés de col·laboració amb l’acadèmia Systems de 
Sant Celoni per tal que Sax Sala ofereixi cursos de  formació finançats per la 
Fundació Tripartita , adreçats tant a treballadors en actiu com a persones en situació 
d’atur. Així, durant el mes de setembre començaran tres cursos provinents de la 
Confederació de Comerç de Catalunya: 

• Eines pràctiques per a la millora de les capacitats dels professionals de la venda 
minorista, de 45 hores 

• Gestió de la intel·ligència emocional, de 35 hores 
• Tècniques de venda de comerços, de 40 hores 

La informació relativa a la matrícula i inici de cada acció formativa es donarà a conèixer a 
través del web www.santceloni.cat 



 
En l’àmbit de la formació per a treballadors en actiu, l’Ajuntament de Sant Celoni disposa 
d’un conveni de col·laboració signat amb el sindicat UGT , en virtut del qual Sax Sala 
oferirà diversos cursos adreçats als treballadors de la zona, que s’iniciaran a principis de 
l’any vinent. La tipologia d’aquests cursos estarà adaptada a l’estructura productiva de la 
zona i s’intentarà poder oferir formació relacionada amb la indústria química. 

Totes aquestes accions se sumen a les ja programades al Sax Sala, com ara ofimàtica, 
monitor de lleure, formació en tècniques de recerca de feina o de l’oferta estructural, com 
el programa PQPI-PTT o accés al sistema d’ensenyament reglat.  

 


