
 

 

 

 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Dimecres, 21 de novembre de 2012 
 
 

• Sax Sala aconsegueix noves homologacions per impart ir formació 
ocupacional  

• Duet de guitarres amb Roger Tapias i Ramon Dordal a quest 
dissabte a les 8 el vespre a l’Ateneu dins la progr amació 
Entrefestes 

• Últimes places lliures per a l’Hora del conte d’aqu est divendres a la 
Biblioteca l’Escorxador 

• Aquest dissabte, passejada guiada per conèixer el M ontnegre 
carener 

• 14 parelles lingüístiques a la 17a edició del Volun tariat per la 
llengua 

• Comencen els assajos del Ball de Gitanes 

 

 
Sax Sala aconsegueix noves homologacions per impart ir formació ocupacional  
 
El Centre de Formació i Ocupació Sax Sala es consolida com a centre de referència 
en formació al Baix Montseny i aconsegueix noves homologacions del Servei 
d’Ocupació de Catalunya (SOC) per impartir formació ocupacional amb Certificat de 
Professionalitat.  
 
L’Alcalde Joan Castaño ha valorat molt positivament la nova línia de formació 
ocupacional, encetada el 2011, que ja ha permès dur a terme per primera vegada a 
Sant Celoni dos cursos adreçats a persones en situació d’atur: un de treballadors 
forestals i un d’informàtica d’usuari i que ara s’amplien amb 7 noves especialitats 
formatives.  
 
L’Alcalde ha assenyalat la importància de seguir apostant per la formació i, en 
especial, per la formació ocupacional en aquest nou curs acadèmic: “hem de 
continuar treballant per adequar l’oferta formativa  a les demandes del teixit 
empresarial per poder millorar les possibilitats d’ inserció laboral dels alumnes 
participants. Aquest ha de ser el nostre objectiu p rincipal: l’ocupació” .  
 
Amb aquest objectiu, l’Ajuntament va sol·licitar la incorporació de noves especialitats 
formatives al Centre de Formació i Ocupació Sax Sala.  
 
 



Homologació del SOC 
Aquest mes de novembre, després de realitzar una inspecció a Sax Sala per 
comprovar l’adequació de les instal·lacions i els materials, el Servei d’Ocupació de 
Catalunya ha homologat les següents especialitats: 

- Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes 
- Activitats auxiliars en aprofitaments forestals 
- Socorrisme en instal·lacions aquàtiques 
- Atenció sociosanitària a persones dependents ens institucions 
- Sistemes microinformàtics 
- Operacions auxiliars de serveis administratius i generals 
- Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals 

 
 
Certificat de professionalitat  
Segons ha explicat el regidor de promoció econòmica, Jaume Tardy, una de les 
novetats de les homologacions sol·licitades al SOC ha estat “aconseguir 
acreditacions oficials vàlides a tot el territori e spanyol, ja que el Sax Sala podrà 
impartir cursos amb la modalitat de certificat de p rofessionalitat”.  
 
Els certificats de professionalitat reconeixen i acrediten les qualificacions professionals 
de les persones, serveixen per demostrar que les persones treballadores tenen 
aquelles qualificacions en el moment d’optar a un lloc de treball en el qual s’exigeixi 
una qualificació determinada i permeten la convalidació parcial amb estudis de 
formació professional del sistema educatiu reglat. 
 
 
Convenis  
Per al desenvolupament d’aquests cursos, s’han signat convenis de col·laboració amb 
l’Hospital de Sant Celoni, la Fundació Acció Baix Montseny i la Unió de Federacions 
Esportives de Catalunya, com a gestora del CME Sot de les Granotes, per tal que els 
alumnes de les especialitats de jardineria, atenció sociosanitària i socorrisme puguin 
fer servir les instal·lacions i els materials d’aquestes entitats. “Amb la signatura 
d’aquests convenis s’aconsegueix que els alumnes ti nguin accés a materials 
necessaris per fer pràctiques formatives, com ara e ls llits articulats o els carros 
de recuperació cardiorespiratòria que són molt cost osos, alhora que es promou 
el treball en xarxa i la cooperació amb les entitat s i empreses del territori” , 
segons ha explicat el regidor de Promoció Econòmica.  
 
 
Sol·licitud dels cursos 
Paral·lelament a aquest procés d’homologació, l’Ajuntament ja ha sol·licitat al SOC 
poder impartir formació ocupacional per a persones en situació d’atur, prioritzant 
aquelles especialitats que tenen majors possibilitats d’inserció laboral, com els 
treballadors forestals, els sistemes microinformàtics o els auxiliars de serveis 
administratius. Es preveu que a mitjans de desembre, la Generalitat comunicarà a 
l’Ajuntament el nombre de cursos que es duran a terme i que hauran d’iniciar-se durant 
els primers mesos de l’any vinent. 
 
A partir de la setmana vinent  les persones interessades en algun d’aquests cursos 
podran fer preinscripció a través del formulari que trobaran a l web municipal . 

Aquestes accions formatives se sumen a les ja programades al Sax Sala i que formen 
part de l’oferta formativa per a persones adultes com ara educador ambiental, 
tècniques de recerca de feina, alfabetització digital o de l’oferta estructural, com el 
programa PQPI-PTT, l’accés al sistema reglat o l’ensenyament de llengües (català, 
anglès i alemany). 

 

 



 
 
Duet de guitarres amb Roger Tapias i Ramon Dordal a quest dissabte a les 8 el 
vespre a l’Ateneu  
 
Dins la programació Entrefestes, aquest dissabte a les 8 del vespre la sala petita de 
l’Ateneu acollirà Duet de guitarres amb Roger Tapias i Ramon Dordal. El concert anirà 
de la guitarra romàntica als ritmes actuals i tindrà una durada d’1 hora i 10 minuts.  
 
Aquest duet de guitarres presenta un recital amb un repertori variat i innovador. Obres 
de diferents èpoques i estils que van des de compositors clàssics com  Sor i Carulli, 
passant per Llobet i Granados fins a ritmes sud-americans i músiques contemporànies 
 d'autors com Paulo Bellinatti, Gary Ryan i Astor Piazzolla entre d'altres.  Roger Tapias 
i Ramon Dordal formen duo des de 1994, han actuat en diversos cicles i festivals de 
música i han estrenat obres de reconeguts compositors  com de Jong i Guinovart entre 
d'altres.  
 
Entrades:  

• Públic general      5 € 
• Menors de 14 anys o majors de 65    3 € 
• Joves entre 14 i 29 anys amb Carnet Jove  3 €  
• Menors de 2 anys     gratuït 

 
 
Últimes places lliures per a l’Hora del conte d’aqu est divendres a la Biblioteca 
l’Escorxador  
 
Encara queden places lliures per l’Hora del conte d’aquest divendres que organitza la 
Biblioteca de Sant Celoni l’Escorxador. L’espectacle està pensat per a infants a partir 
de 4 anys i anirà a càrrec de la Companyia Rondallaire que presentarà Nens i nenes, 
nenes i nens.  
 
Com sempre,  per inscriure-s’hi cal facilitar les dades següents per correu electrònic 
biblioteca@santceloni.cat, per telèfon 93 867 33 13 o presencialment: Nom i cognoms 
del nen/a, edat, nom de l’acompanyant adult (màxim 2 acompanyants per nen/a) i 
telèfon de contacte. 

 

Aquest dissabte, passejada guiada al Montnegre care ner  

A les 9 del matí sortirà de la plaça de l’Estació una nova passejada guiada organitzada 
per la Diputació de Barcelona, en aquesta ocasió al Montnegre carener. La passejada 
recorrerà 8 quilòmetres amb un desnivell de 300 metres i una durada de 4 hores.  

La carena del Montnegre és canviant i sorprenent; feu de la roureda de roure africà i 
roure de fulla gran, acompanyada d’avellaners, d’algun faig i d’una notable diversitat 
biològica. Pissarres, vegetació i acció humana són els protagonistes d’un paisatge 
seductor. 

Se seguirà el seüent itinerari a peu pel sender local SL-C 103: Sant Martí de 
Montnegre – Terra Negra – coll de Basses – turó Gros – pla de la Tanyada – Santa 
Maria – Can Preses – Sant Martí de Montnegre.  

El punt de trobada a les 9 h, a l’estació de ferrocarril de Sant Celoni des d’on caldrà  
desplaçar-se en vehicles particulars fins a Sant Martí de Montnegre (uns 8 km). 

El preu pels adults és de 3 €; menors entre 6 i 12 anys, 2 €; menors de 6 anys, gratuït; 
famílies nombroses i monoparentals, 10% descompte. 



 
 
14 parelles lingüístiques a la 17a edició del Volun tariat per la llengua  
 
Aquesta setmana s’ha encetat la 17a edició del Voluntariat per la llengua a Sant Celoni 
amb la presentació de 14 parelles lingüístiques, les quals adquireixen el compromís de 
trobar-se per conversar en català 1 hora a la setmana durant 10 setmanes. Durant la 
presentació, es va repartir material de suport i es van explicar els avantatges del 
carnet del Voluntariat, consistents en descomptes i entrades 2x1 en nombrosos teatres 
i museus de Catalunya. 
 
El Voluntariat per la llengua de Sant Celoni també compta amb el suport de diferents 
entitats col·laboradores, les quals també difonen el programa com ara l’Esplai de la 
Gent Gran, la UBIC, la Colla de Diables de Sant Celoni, la Colla de geganters i grallers 
de la Batllòria i la Colla de geganters i grallers de Sant Celoni. I, per altra banda, també 
hi ha establiments col·laboradors, que són comerços que s’han compromès a facilitar 
la pràctica del català als clients. Aquests comerços tenen en un lloc visible l’adhesiu 
distintiu d’establiment col·laborador. 

El Voluntariat per la llengua l’organitza l’Oficina de Català de Sant Celoni del CNL del 
Vallès Oriental amb la col·laboració de l’Ajuntament.  

 

Comencen els assajos del Ball de Gitanes   

Aquest dijous 22 de novembre a les 10 del vespre la Colla del Ferro comença els 
assajos del Ball de Gitanes. Serà al Pavelló Municipal d’Esports del Sot de les 
Granotes. Les parelles que hi vagin per primer o segon any o que vulguin repassar 
punts, cal que hi vagin una hora abans.  

La Colla del Filferro ja va començar els assatjos aquest diumenge passat a la pista 
coberta del Camp Municipal d’Esports.  

  


