
CICLE DE CINEMA EN CATALÀ
La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor acull un cicle 
dedicat al cinema en català, que inclourà la projecció de 12 llargmetratges.

El cicle, que tindrà una durada d’un any, començarà el proper divendres 27 de 
febrer amb la projecció de la pel·lícula Myway, del director José Antonio Salgot. 
Aquesta pel·lícula, amb tres nominacions als Premis Gaudí (millor pel·lícula en 
llengua catalana, millor guió i millor música original), és un drama intimista, amb 
dosis de thriller que explica la història de Marco (Ariel Casas), un petit narcotraficant 
que pretén deixar la professió i portar una vida normal al costat de la seva esposa 
(Sílvia Marsó), la seva filla (Susana Fawaz) i el seu germà (Jaume García Arija). Però 
després de la mort de la seva mare (Asunción Balaguer), descobreix que el seu 
pare (Joan Dalmau), amb qui no es parlava en anys, sofreix un principi d’Alzheimer, 
així que decideix acollir-lo a la seva pròpia casa. La projecció començarà a les 22h 
i el preu de l’entrada serà de 3 .

ANEM AL TEATRE... ‘L’INSPECTOR’

El proper 9 d’abril, l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor ha organitzat una 
sortida per anar a veure l’obra de teatre L’inspector. Aquesta comèdia arriba des de 
Rússia en una versió lliure de Jordi Galceran dirigida per Sergi Belbel. Considerat 
el millor text teatral que va escriure Nikolai Gógol i una obra mestra indiscutible del 
drama satíric, L’inspector retrata amb ironia l’estupidesa, la cobdícia i la banalitat 
dels oficials i els alts càrrecs de les províncies russes.
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Les plaques solars de l’edifici permeten consumir energia neta

Sant Celoni estrena una escola 
bressol respectuosa amb l’entorn
sant  Celoni

yolanda Duque

L’escola bressol El Blauet 
va obrir les seves portes el 
vuit de gener passat, i mate-
rialitzava així una de les 
reivindicacions més antigues 
i necessàries de la vila, la 
de disposar d’una llar d’in-
fants municipal. Gairebé dos 
mesos i mig després, els 103 
infants que omplen les seves 
aules i els dinou professi-
onals que formen l’equip 
docent gaudeixen del d’una 
instal·lació àmplia, llumino-
sa, confortable, moderna i 
ben equipada.

La façana de l’escola bres-
sol El Blauet està recoberta 
per 208 plaques fotovoltai-
ques. És una petita central 
productora d’electricitat 
que abasta en bona part les 
necessitats del mateix cen-
tre i que s’ha plantejat com 
una instal·lació de caràcter 
divulgatiu i didàctic. Aquesta 
manera de produir energia 
de forma neta és un dels con-
tinguts que l’equip docent 
tracta d’inculcar a l’alumnat i 
a les seves famílies. 

Les plaques fotovoltaiques 
han quedat perfectament 
integrades en l’arquitectura 
de l’edifici i exemplifiquen 
que l’obtenció d’energia neta 
és compatible amb l’estètica. 
És per això que, des de bon 
començament, l’Ajuntament 

Les plaques fotovoltaiques que recobreixen la façana de l’escola abasta en bona part les necessitats de llum del centre

s’ha plantejat que altres esco-
lars i, fins i tot, empreses i 
entitats de la zona puguin 
visitar la instal·lació. 

L’educació mediambiental 
i el respecte per la natura és 
un dels continguts que els 
educadors utilitzen en el 
dia a dia de les aules. Entre 
altres aspectes, els mestres 
ensenyen als infants a no 
malgastar aigua i a reciclar 
les escombraries. Tal com 
explica la directora del cen-
tre, Rosa Serés, en el marc 

del menjador s’han instal·lat 
contenidors perquè els nens 
hi dipositin els diferents 
tipus de brossa. Una segona 
part de la formació mediam-
biental incideix directament 
en els pares, als quals se’ls 
explica la conveniència de 
fer servir carmanyoles en 
comptes de paper de plata 
o de posar tovalloles a les 
motxilles dels seus fills per 
evitar la utilització excessiva 
de tovallons de paper. 

La directora de l’escola 

bressol El Blauet també 
explica que el projecte edu-
catiu està en ple desenvolu-
pament i que surten noves 
idees cada dia. Per exemple, 
darrerament s’està animant 
els pares que comprin jogui-
nes sense piles per als seus 
fills.

Una altra eina que l’escola 
vol fer servir, encara que més 
endavant, és l’entorn privile-
giat per inculcar el respecte 
per la natura ja des de ben 
petits.

Un projecte 
amb l’eix en  
els nens i les 
famílies
y.D.

La característica principal 
de la nova escola bressol 
és l’aplicació d’un model 
educatiu innovador al vol-
tant de l’infant, la família 
i l’entorn. La directora del 
centre, Rosa Serés, explica 
que no es tracta d’obligar a 
aprendre, sinó d’estimular 
l’aprenentatge deixant que 
el nen es desenvolupi amb 
autonomia. “S’ha de partir 
del moment evolutiu del 
nen i saber que té unes 
capacitats, plantejant les 
activitats de manera que 
les rebi com una invitació i 
no com un mandat”, diu. 

Aquest projecte edu-
catiu atorga un paper 
primordial a la família i 
considera que la formació 
de l’infant és una tasca 
compartida per l’escola i 
els pares. Segons la direc-
tora, “és l’escola dels nens, 
però també de les seves 
famílies, perquè no volem 
que els infants visquin en 
dos mons separats”. És per 
això que s’ha plantejat una 
escola oberta, a la qual els 
pares hi poden anar quan 
volen, implicar-se en les 
activitats i, fins i tot, anar-
hi a passar un dia sencer. 

Serés explica que les 
sensacions són bones i 
que les famílies estan 
contentes de la tasca de la 
nova escola bressol. Des 
de l’Ajuntament, l’alcal-
de i regidor d’Educació, 
Francesc Deulofeu, també 
diu estar molt satisfet per 
la marxa del nou equipa-
ment. Deulofeu està segur 
que plantejar una gestió 
directa des del consistori, 
amb el treball conjunt dels 
tècnics municipals i de 
l’equip d’El Blauet, és un 
encert i permet marcar des 
dels inicis un projecte edu-
catiu innovador. 


