
 

 
 

NOTA DE PREMSA   

Dijous, 1 d’octubre de 2015 
 
 
 

• L’Escola d’Adults inaugura el curs a Sax Sala amb m és de 700 alumnes 
matriculats. L’acte d’inauguració es va fer aquests  dimarts amb la xerrada 
“aprendre al llarg i ample de la vida”  
 

• El projecte Robotseny amplia la participació a altr es municipis del Baix 
Montseny i a l’alumnat de Batxillerat i cicles. Dim arts es va fer el tret de 
sortida amb una reunió amb totes les escoles implic ades 
 

• La I Setmana Bosc i Societat arrela a Sant Celoni.  
 

o Més de 10 especialistes i una cinquantena de partic ipants  a la 
jornada tècnica ‘Els boscos: on som i cap on anem’ 
 

o Una quarantena d’artistes del Baix Montseny partici pen als 
concerts de la Setmana Bosc i Societat 

 
o Demostració de treballs de bosc a Sant Celoni, aque st dissabte 

d’11 a 15 h 
 

• Més de 30 col·laboradors participen a la nova tempo rada de Punt 7 Ràdio  

• Continua la Tardor gastronòmica amb una oferta de m enús i tapes a 30 
establiments 
 

• Comença la nova temporada de VO Altrium, el cinema en Versió Original 
subtitulat de cada divendres a les 20.30 h a les sa les Ocine 

 
• Dilluns comencen les inscripcions a la sortida cult ural a la Maternitat 

d’Elna prevista pel 17 d’octubre. La sortida s’insc riu dins les activitats de 
les III Jornades de la Memòria Històrica de Sant Ce loni  

 
 
 
 
 
L’Escola d’Adults inaugura el curs a Sax Sala amb m és de 700 alumnes 
matriculats  
 
L’acte d’inauguració es va fer aquests dimarts amb la xerrada “aprendre al llarg i 
ample de la vida”  
 



L’Escola d’Adults de Sant Celoni ha començat el curs amb més de 700 alumnes 
matriculats. Aquest dimarts, es va fer l’acte oficial de presentació del curs a a l’espai 
fòrum del Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny - Sax Sala durant el qual 
el regidor de Cultura i Educació, Raül Garcia, que va manifestar la “satisfacció 
d’inaugurar aquest nou curs de l’escola d’adults am b més de 700 alumnes que 
participaran en els diferents ensenyaments que s’of ereixen:  85 alumnes als 
cursos d’ensenyaments inicials, 204 alumnes als cur sos d’accés al sistema 
reglat, 47 alumnes als cursos d’informàtica i 373 a lumnes als cursos d’idiomes.” 
 
Any rere any, s’incrementa el nombre d’alumnes del centre i aquest és un fet molt 
significatiu. Per una banda, mostra  la inquietud i l’interès que té la gent del Sant 
Celoni i el Baix Montseny per ampliar i millorar la seva formació i alhora, la capacitat 
que té l’escola d’adults d’ajustar i ampliar els àmbits formatius a la realitat dels nostres 
dies amb més cursos d’idiomes, la preparació de les proves A CTIC perquè es 
puguin acreditar les competències digitals, la cons olidació del graduat en 
educació secundària a distància a través de l’IOC , l’ampliació de l’oferta 
formativa en horari de matins ... 
 
L’escola d’adults forma part de l’engranatge de l’equipament de Sax Sala, centre de 
formació i ocupació del Baix Montseny on el treball en xarxa dels àmbits de la 
formació, l’empresa i l’ocupació esdevé clau per promoure l’educació al llarg de la vida 
dels ciutadans orientada al benestar i a la realització personal, la millora de 
l’ocupabilitat, la participació ciutadana i la cohesió social.  
 
L’acte va comptar amb la xerrada del Doctor en Ciències de l’Educació, Sr. Màrius 
Martínez, que sota el títol “Aprendre al llarg i ample de la vida” va explicar que vivim en 
la societat del canvi. El canvi ha deixat de ser un accident per esdevenir un element 
estructural de la societat que ens ha tocat viure. Aquesta característica de la nostra 
societat fa que el coneixement esdevingui l’element essencial per tenir èxit. Entenent 
l’èxit com el desenvolupament d’una 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, i participar en societat. 
 
Des d’aquesta perspectiva, l’educació va més enllà de l’escola i pren sentit a la nostra 
societat el proverbi africà “per educar, cal tota la tribu ”. L’educació es dóna a totes 
les facetes de les persones; l’escola, la família, els amics, les entitats i activitats en què 
participa... i es desenvolupa sempre en interacció amb els altres. És en comunitat que 
aprenem ja que el coneixement no consisteix només en aprendre continguts sinó que 
pren cada cop més importància aprendre a fer, aprendre a ser i aprendre a conviure. 
 
 
 
 
El projecte Robotseny amplia la participació a altr es municipis del Baix 
Montseny i a l’alumnat de Batxillerat i cicles  
 
Dimarts es va fer el tret de sortida amb una reunió  amb totes les escoles 
implicades 
 
Per als curs 2015 – 2016 el projecte Robotseny s’amplia a les escoles d’altres 
municipis del Baix Montseny: Santa Maria de Palautordera, Gualba, Riells i Viabrea, 
Breda i Hostalric i s’amplia a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO i de cicles formatius i batxillerat.  
A més  de les empreses celonines ja implicades, també es preveu la participació 
d’altres empreses del Baix Montseny amb l’objectiu de seguir potenciant el vincle 
escola – empresa. 



 
Aquest dimarts 29 de setembre s’ha donat el tret de sortida al projecte per aquest curs 
2015 – 2016 amb una reunió amb totes les escoles participants. Recordem que 
l’ampliació del projecte Robotseny a la comarca  va ser un acord sorgit de la 1a 
trobada de regidors i regidores d'Educació del Baix Montseny per plantejar projectes 
conjunts que va tenir lloc el passat 20 de juliol a Sant Celoni.  
 
L’objectiu de Robotseny és inspirar als joves l’interès per la ciència i la tecnologia i 
promoure una xarxa de professorat del Baix Montseny interessat en aquests àmbits.  
La proposta per al curs 2015 – 2016 té dues parts ben diferenciades: 
 

- Per una banda, es proposa implementar el projecte a nivell curricular a les 
aules de 5è o 6è d’educació primària i 1r o 2n d’ES O. Es tracta, per tant, 
d’una proposta de treball curricular dins horari lectiu. 
 

- D’altre banda, es proposa ampliar el projecte a 3r i 4t d’ESO i a cicles 
formatius i batxillerat . Es tracta d’una proposta més oberta que es pot 
treballar com a projecte curricular a nivell d’aula  o que els alumnes 
puguin treballar-lo fora d’horari escolar per desen volupar el seu robot . 
Per tant, els grups poden estar composats per alumnes de diferents escoles i 
nivells educatius. 

 
Abans d’implementar el projectes a les aules, durant els mesos d’octubre, novembre i 
desembre, mestres i professors de tots els centres educatius implicats participaran en 
un dos cursos de formació dins del Pla de Formació de Zona del Centre de Recursos 
Pedagògics. Es tracta de les següents formacions: 
 

- FORMACIÓ ROBOTSENY: És la formació per treballar el projecte curricular a 
5è i 6è d’EPO i 1r i 2n d’ESO. L’objectiu d’aquesta formació és introduir el 
professorat en conceptes, tècniques i continguts de robòtica educativa com a 
eina de treball a l’aula que promou l’aprenentatge competencial. 
 

- FORMACIÓ HIGH ROBOTSENY:   És la formació per treballar la competició 
oberta a 3r i 4t d’ESO, cicles formatius i batxillerat. L’objectiu d’aquesta 
formació és construir robots didàctics o treballs tecnològics amb la tecnologia 
ARDUINO, aprofitant per introduir conceptes, tècniques i continguts 
transversals com són el control automàtic, robòtica, programació, electrònica, 
TIC, disseny i impressió 3D, entre d’altres. 

 
 
La I Setmana Bosc i Societat arrela a Sant Celoni  
 
 
Més de 10 especialistes i una cinquantena de partic ipants  a la jornada tècnica 
‘Els boscos: on som i cap on anem’ 

 
La jornada tècnica Els boscos: on som i cap on anem ha aplegat més de 10  
especialistes i experts del món forestal davant una cinquantena de participants. La 
jornada, adreçada a persones vinculades a la recerca o la gestió forestal o simplement 
interessades en el coneixement del bosc, s’ha estructurat en dos blocs temàtics 
pensats per obrir punts de reflexió i debat de present i futur dels boscos. El Director 
General de Medi Ambient i Biodiversitat de la Generalitat, Antoni Trasobares, ha dut a 
terme la presentació, juntament amb l’alcalde de Sant Celoni, Francesc Deulofeu i el 
vicepresident del Centre de la Propietat Forestal, Xavier Alfaras. 



 El primer bloc, durant el matí, ha estat el de Ciència i gestió dels boscos, amb la 
participació d’experts en matèria de coneixement científic i tecnològic i professionals 
de la gestió i els treballs forestals. Aquests són, entre d’altres, Marc Castellnou, cap 
del Grup de Recolzament d’Actuacions Forestals (GRAF), Jordi Bartrolí, catedràtic de 
la UAB o representants de les associacions de propietaris del Montnegre i el 
Montseny. 
El segon bloc, Ciència i societat, dedicat a la comunicació i a la divulgació del bosc i el 
seu paper en la societat del segle XXI tindrà lloc a la tarda amb Jordi Bartolomé, del 
Departament de Ciència Animal i del Aliments de la UAB o Roser Maneja, 
investigadora d’ICTA. 
 
La jornada tècnica es du a terme a la sala Bernat Martorell de Can Ramis (plaça de la 
Vila 25, Sant Celoni).  

 
 

Una quarantena d’artistes del Baix Montseny partici pen als concerts de la 
Setmana Bosc i Societat 

 
Una quarantena d’artistes del Baix Montseny formaran part dels concerts i espectacles 
que es duran a terme d’avui dijous i fins diumenge, en el marc cultural de la primera 
edició de la Setmana Bosc i Societat . 
 
Aquest dijous es celebrarà el concert Monts de llegenda, un concert familiar creat a 
través de les rondalles, llegendes i mites del Montseny i del Montnegre. Aquestes 
llegendes seran interpretades per artistes del municipi i comptaran amb 
l’acompanyament musical de set músics i pintura en directe. Aquest espectacle tindrà 
lloc a la sala gran del teatre Ateneu de Sant Celoni.  
 
El divendres, a la sala petita de l’Ateneu, es durà a terme un espectacle multidisciplinar 
amb dosis de música, dansa i circ anomenat  Flama de bruc. Aquest concert girarà a 
l’entorn del nou llibre de poesia de Pau Gener, amb el mateix nom, que a través de la 
lectura de poemes per part del mateix autor, seran el fil conductor de l’espectacle.  
 
El dissabte, a la plaça de l’Església de la Batllòria, el poemari de bosc Mots de Monts 
unirà música i paraules de grans poetes de la contrada com Guerau de Liost, Mossen 
Pere Ribot, Marià Manent o Perejaume. Aquests poemes seran interpretats per actors i 
actrius locals que endinsaran al públic en la inspiració que Montseny i Montnegre han 
provocat.  
 
L’Orquestra del bosc donarà per tancada la I Setmana Bosc i Societat. Aquesta 
orquestra de nova creació i amb música creada per l’ocasió, comptarà amb la 
presència de 30 músics dalt de l’escenari dirigits per Josep Maria Aparicio. Serà, 
doncs, el toc festiu de la setmana que omplirà de música moderna i alegra els jardins 
de la Rectoria Vella, el diumenge al migdia.  
 
 
Demostració de treballs de bosc a Sant Celoni, aque st dissabte d’11 a 15 h 
 
Sant Celoni acollirà aquest dissabte una mostra de treballs de bosc amb empreses del 
sector forestal en motiu de la primera edició de la Setmana Bosc i Societat. Es tracta 
d’una exhibició de maquinària de bosc moderna, en la qual s’hi faran accions 
demostratives com l’estassa, l’aclarida i desembosc o la construcció d’una barraca de 
carboner i d’una carbonera. En total, seran 10 empreses i entitats forestals que 
participaran a la mostra.  
 



El bosc torna a ocupar força gent, concretament al Baix Montseny una desena 
d’empreses dediquen la seva activitat al bosc ja sigui a través de l’explotació forestal, 
la neteja de boscos o a la biomassa. L’objectiu de tot plegat és “dignificar”  la feina de 
bosc, “ja que a vegades sembla que si un cosa no la diu l a ciència no existeix o 
no es té en compte” , diu el naturalista i un dels impulsors, Martí Boada. “Les 
persones que treballaven al bosc abans eren mal vis tes, però amb la modernitat 
volem buscar als nous camperols”,  afegeix. Aquesta mostra es durà a terme a 
l’esplanada del quilòmetre dos de la carretera BV-5114, direcció Campins. 
 
Un dels àmbits principals de la Setmana Bosc i Societat és el de potenciar l’economia 
a l’entorn forestal, per avançar cap a un model de desenvolupament més sostenible i 
generador de noves oportunitats en el marc de la bioeconomia. 

 
 
+ info: www.santceloni.cat/setmanaboscisocietat  
 
 
 
 
Continua la Tardor gastronòmica amb una oferta de m enús i tapes a 30 
establiments  

Per cinquè any consecutiu l'Ajuntament conjuntament amb Sant Celoni Cuina i els 
restaurants i bars del municipi organitzen la Tardor gastronòmica per donar a conèixer 
la qualitat de la gastronomia de la zona. Fins al 12 d'octubre, més de 30 establiments 
del municipi ofereixen tapes dolces i salades i menús amb productes de tardor. 

Concretament 13 restaurants ofereixen menús elaborats amb productes de tardor a 20 
€ i 18 bars i restaurants ofereixen tapa i beguda per 2,50 €. Com altres anys qui vulgui 
pot participar al Corretapes o concurs de tapes valorant la millor tapa i i optar a un 
sopar per a dues persones.  

9 dels 13 restaurants que ofereixen menús, també participen a la I Setmana Bosc i 
Societat  que s'organitza a Sant Celoni i la Batllòria del 26 de setembre al 4 d'octubre. 
En aquests casos, els seus menús estan dedicats al bosc i als productes que se 
n'obtenen. I el 17 d’octubre, per tancar la tardor d’enguany, mostra de tapes i platets 
de tardor a la plaça de la Vila. 

 

 

 Més de 30 col·laboradors participen a la nova temp orada de Punt 7 Ràdio  

L’emissora municipal  Punt 7 ràdio ha començat temporada amb més de 30 
col·laboradors que elaboraran espais de diferents temàtiques.  Entre les novetats de la 
graella destaca el programa “Sexualitat, a flor de pell”, l’espai d’humor “El Senyor 
Galindó”, “my house” dedicat a música dance i “Dona i Esport” per aprofundir en 
aquest món.   

Per altra banda, es mantenen molts programes de la temporada anterior.  Pel que fa 
als espais complementaris de l’Info 7, segueixen “Microtango”, “Bombolles de salut”, 
“El Baix Montseny” i  les  “Recomanacions literàries”.  En aquest grup s’hi afegeix 
“Contes per somiar” que abans s’emetia els diumenges al vespre.  “Tirant de llibres” es 
manté però passa a ser quinzenal i “El cafè de .7 Ràdio” amplia presentadors, canvia 



de dia i s’emetrà dimecres a les 21h setmanalment. L’actualitat esportiva celonina es 
manté els divendres a les 21h amb “Pòdium”. En canvi, “La finestra d’Antonio Niebla” 
el podrem seguir els dilluns a les 21h enlloc del cap de setmana.  

L’Info 7, els informatius de Punt 7 Ràdio, continuen a les 8h, 13.30h i a 20.30h amb les 
agendes culturals. 

Davant la nova temporada, la regidora de Comunicació,  Laura Costa, ha afirmat que  
“més que mai aquesta es la ràdio del poble. La tren tena de col·laboradors  que 
enguany ens faran gaudir de molts temes i molt inte ressants són impagables. 
Segur que  serà  una gran temporada. Que ningú se l a perdi!”  

Igual que en les anteriors temporades, els programes emesos es podran recuperar del 
web www.santceloni.cat/radioalacarta i podeu sintonitzar Punt 7 ràdio de tres maneres 
diferents: amb la ràdio convencional al 107.7 de la FM, al web 
www.santceloni.cat/radioendirecte i a través de l’aplicació Tunein.  

La graella sencera de programes de Punt 7 Ràdio la trobareu a 
www.santceloni.cat/radio.  

 

Comença la nova temporada de VO Altrium, el cinema en Versió Original 
subtitulat de cada divendres a les 20.30 h a les sa les Ocine  
 
Després de l’aturada estiuenca, aquest divendres es reprèn la temporada de VO 
Altrium, el cinema en versió original subtitulat que es projecte setmanalment a 2/4 de 9 
del vespre, per només 4,50 € als cinemes OCINE Altrium de Sant Celoni. Aquesta 
programació, que es va iniciar el mes de març passat, parteix de la idea del projecte 
guanyador de l'Ajuntament Jove 2014 i és possible gràcies a la col·laboració entre 
l’empresa OCINE i l’Ajuntament de Sant Celoni.  
 
Consulteu la cartellera per aquest mes d’octubre: www.santceloni.cat/voaltrium 
 
 
 
 
 
Dilluns comencen les inscripcions a la sortida cult ural a la Maternitat d’Elna 
prevista pel 17 d’octubre  
 
La sortida s’inscriu dins les activitats de les III  Jornades de la Memòria Històrica 
de Sant Celoni  

Aquest dilluns 5 d’octubre comencen les inscripcions per la sortida cultural que 
organitza l’Ajuntament el 17 d’octubre a la Maternitat d’Elna, un casal de la Catalunya 
Nord que va acollir moltes dones embarassades refugiades als camps de concentració 
a causa de la Guerra Civil. La sortida s’inscriu dins les activitats de les III Jornades de 
la Memòria Històrica de Sant Celoni. 

Les inscripcions i pagament de la sortida s’ha de fer els matins de 8 a 3  a l'Àrea de 
Cultura de l'Ajuntament (Rectoria Vella)  amb qualsevol targeta de crèdit. Per reservar 
places per telèfon cal trucar a  partir del dilluns 5 d’octubre  a les 10 del matí 93 864 



12 13. El preu (12 €) inclou el viatge amb autocar. No inclou els menjars ni les visites 
guiades a la Maternitat, la catedral i el claustre (7 €).  

Activitats previstes:  
08.00 h: sortida  (en el trajecte, parada àrea de servei) 
11.00 h: visita guiada de la catedral i el claustre romànic d’Elna 
13.00 h: dinar a Elna 
15.00 h: visita guiada de la Maternitat Suïssa d’Elna 
19.30 h: hora prevista d'arribada a Sant Celoni 
 
Per fer el viatge hi ha d'haver un mínim de 45 persones 

 
 

   

 


