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Els cursets suposen per a molta gent gran un primer contacte amb l’ordinador 

Els avis de Sant Celoni 
aprenen informàtica al casal 
sant Celoni

sara González

Els cursets d’informàtica 
que durant aquest trimestre 
ha organitzat l’Associació 
de Gent Gran de l’Esplai ha 
estat tot un èxit d’assistència 
i de satisfacció per part dels 
alumnes. En concret s’han 
fet dos cursos: un d’iniciació 
bàsica a l’informàtica i un 
d’accés a Internet. 

Lluís Bota ja sabia una 
mica d’informàtica quan va 
començar el curset. Als seus 
74 anys, va utilitzar per pri-
mera vegada un ordinador fa 
uns vuit anys, ja que sovint el 
necessita per fer algunes tas-
ques de la junta de l’Esplai. 
Agafar agilitat en escriure 
amb el teclat és una de les 
principals dificultats que 
destaca en Lluís si mai abans 
no s’ha escrit a màquina, tot 
i que sap que és qüestió de 
pràctica. En aquest curset va 
accedir a Internet per prime-
ra vegada i ja té una noció 
de fer cerques i d’utilitzar el 
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Un grup de gent gran utilitza els ordinadors de l’aula d’informàtica del casal d’avis de Sant Celoni 

correu electrònic. 
Amb 83 anys, Salvador 

Bordoy és l’alumne més gran 
i en aquest curset va utilitzar 

per primera vegada un ordi-
nador. “De ratolins jo només 
coneixia aquests que corren”, 
bromeja en Salvador, qui 

explica que ha pogut apren-
dre el funcionament bàsic 
de l’ordinador. “Ha estat una 
experiència molt positiva. La 

informàtica és una eina molt 
important avui en dia i té 
unes aplicacions molt exten-
ses”, afirma en Salvador. A 
banda de familiaritzar-se 
amb l’entorn informàtic, els 
alumnes del curs d’iniciació 
també han après l’ús bàsic 
del programa Word i del 
Paint. 

Però entre els alumnes 
també n’hi havia de força 
avançats. Joan Prat va utilit-
zar un ordinador per primera 
vegada als anys 70. Ara en té 
64 i ja ha fet diversos cursets 
d’informàtica i ofimàtica. 
Com en Lluís, té ordinador 
amb connexió a Internet a 
casa i li agradaria perfeccio-
nar-ne l’ús, ja que reconeix 
que li agrada moltíssim. 
“Trenta anys enrere mai 
m’hagués imaginat que exis-
tiria quelcom com Internet”, 
reconeix Joan Prat, una opi-
nió que comparteix la majo-
ria dels participants. En Joan 
confessa que s’atreviria a 
comprar per Internet, de fet, 
ja ho ha fet alguna vegada, 
tot i que destaca que sempre 
cal anar amb peus de plom i 
saber com i on compres. “Jo 
no m’hi atreviria, he de veu-
re la matèria”, diu en Lluís. 
A en Salvador tampoc l’hi 
inspira gaire confiança. 

L’aula d’informàtica del 
casal d’avis té 10 ordinadors 
pràcticament nous de panta-
lla plana. Les classes són de 
18 alumnes i cada ordinador 
el comparteixen dos usuaris. 
Les lliçons, que són de dues 
hores dos dies a la setmana, 
estan tutoritzades per un 
professor. Com que el profes-
sor no pot estar per tothom a 
la vegada, els alumnes també 
s’ajuden entre ells, ja que 
mentre que molts s’inicien, 
altres ja van una mica més 
avançats. “Jo no havia tingut 
cap altre professor des dels 
14 anys”, diu rient en Salva-
dor. 

El president de la junta del 
casal d’avis, Ferran Catari-
neu, ha explicat que de cara 
al proper trimestre es faran 
tres cursets d’informàtica. La 
demanda ha superat l’oferta 
i els cursos ja estan plens. 
“Han tingut molt d’èxit i la 
gent n’està encantada”, con-
clou Catarineu. 

Acaben les obres 
del Safareig de 
la Batllòria

La Batllòria

Ja han finalitzat les obres 
de rehabilitació del Safareig 
de la Batllòria, un element 
patrimonial que continua 
sent plenament funcional. 
També s’ha condicionat l’en-
torn del Safareig i el mur que 
el separa del torrent. 

A més, a partir del mes de 
gener començaran les obres 
d’urbanització del carrer 
Breda de la Batllòria.  


