
Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor

Casal soCioCultural

Cursos i tallers
Primer trimestre -  curs 2010-2011

octubre - deSembre

Els cursos s’iniciaran el dia 4 d’octubre de 2010
i finalitzaran el dia 22 de desembre de 2010

aCtivitats musiCals
• Dansa del ventre
• Cant i tècniques de veu

taller de Cuina

Cursos
d’aprenentatge
• Parlons français
• Anglès (iniciació)
•   Classes de reforç 

i aprenentatge
   Primària - ESO
• Informàtica

aCtivitats artístiques
• Pintura, dibuix
• Taller de vidre (Tiffany)
• Pintura a la roba
• Patchwork
• Costura de supervivència
• Taller d’esmalts
• Grup de puntaires

aCtivitats Corporals
• Ioga
• Tai-txi Xi-Kung

Divendres, 24 de setembre de 2010
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L’estrena del nou edifici, aquest divendres, permet una redistribució d’equipaments municipals

Sant Celoni centralitza els serveis 
d’ocupació a la nova Sax Sala
sant Celoni

eL 9 noU

Diversos serveis relacio-
nats amb l’ocupació de Sant 
Celoni quedaran centralit-
zats a la nova Sax Sala, que 
s’inaugura aquest diven-
dres. En aquesta nova seu 
quedaran centralitzats el 
servei municipal d’ocupació, 
emprenedoria, comerç, turis-
me, sostenibilitat, escola 
d’adults, pla de transició al 
treball, cursos de català i for-
mació en oci i lleure, entre 
altres. L’obertura d’aquest 
espai, a més, afavoreix una 
redistribució d’equipaments 
municipals, amb el tanca-
ment de l’espai d’oci i cultura 
La Rentadora, fins ara situat 
al primer pis del Safareig.

La posada en funciona-
ment d’aquest Centre de 
Formació i Ocupació del Baix 
Montseny ha estat propici-
ada pels diners del primer 
Fons Estatal d’Inversió Local. 
Amb part dels diners rebuts 
s’ha rehabilitat l’antiga fàbri-
ca Sax Sala, que s’ha conver-
tit en un centre integral de 
formació. Fins a l’actuació, 
l’antiga fàbrica acollia un 
magatzem municipal.

En total, l’equipament 
posa a disposició de les 
activitats de formació 
ocupacional, continuada i 
professional prop de 2.000 
metres quadrats a la zona 
propera a la plaça del Baix 
Montseny, entre els car-
rers Palautordera, Vallès i 
Montserrat. L’Ajuntament 
de Sant Celoni remarca que 
aquest equipament té com 
a objectiu “donar resposta 
a les necessitats d’educació 
permanent i promoció econò-
mica de Sant Celoni i el Baix 
Montseny”.

L’edifici té quatre plantes, 
una de les quals semisoterra-
da, a la qual s’accedeix des de 
la plaça. En aquesta, s’hi pot 
trobar un taller i despatxos 
per a nous emprenedors. En 
la primera planta, que és la 
que correspon a la d’accés, hi 
ha el nucli d’administració, 
informació, serveis generals 
i el servei municipal d’ocupa-
ció. Les dues plantes superi-
ors estan destinades a aules 
i despatxos per al personal 
docent. Són 13 aules, tres de 
les quals especials per fer-
hi activitats formatives en 
dibuix, comerç i informàtica. 
A l’edifici també hi ha una 
sala d’actes i una biblioteca.

La reforma de l’antiga 
fàbrica Sax Sala ha tingut un 
cost de 2,2 milions d’euros. 

L’Escola d’Adults comença el curs 
amb més alumnes que l’any passat
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Més d’un centenar d’alumnes va assistir 
aquest dilluns a la presentació del curs de 
l’Escola d’Adults. Les classes van començar 
dimarts al Centre de Formació i Ocupació 
del Baix Montseny Sax Sala. El curs arren-
ca amb 400 alumnes, amb un increment 
notable respecte a l’any passat. L’alcalde, 
Francesc Deulofeu, assenyala que aquest 

creixement mostra la importància que té la 
formació”. I, com a mostra d’aquesta impor-
tància, Deulofeu va assenyalar l’aposta que 
ha fet l’Ajuntament amb la construcció del 
centre formatiu de Sax Sala. L’oferta forma-
tiva per a aquest any inclou ensenyaments 
inicials (fins a l’obtenció del certificat de 
formació instrumental), accés al sistema 
reglat (el més nombrós en alumnes), tecno-
logies de l’aprenentatge i la comunicació, 
llengües i oci i lleure.

L’equipament acollirà algu-
nes de les activitats que es 
deixaran de fer a l’espai de 

La Rentadora, que deixa de 
funcionar. Els tallers trimes-
trals d’oci i lleure i les troba-

des d’algunes entitats que es 
feien a La Rentadora es faran 
ara a la Sax Sala.

Sant Esteve de 
Palautordera 
estrena 
pàgina web

sant esteve de P.

L.F.

Sant Esteve de Palautordera 
disposa finalment d’espai 
propi a internet. L’Ajun-
tament, un dels pocs de 
la comarca que encara no 
tenia web municipal, ha 
estrenat www.santestevede-
palautordera.cat, una pàgina 
que busca apropar l’adminis-
tració als ciutadans. A la web 
s’hi pot consultar l’agenda 
cultural, fer tràmits urbanís-
tics i administratius, o tro-
bar-hi notícies d’actualitat. 
La pàgina inclou informació 
general del municipi, telè-
fons d’interès o com contac-
tar amb les regidories. 

L’espai ja fa setmanes que 
es pot veure a internet, però 
des de l’Ajuntament adme-
ten que encara s’han de polir 
detalls. Ara, per exemple, no 
es troba la pàgina a cercadors 
com Google o Yahoo. A més, 
tot i que s’actualitza tan 
sovint com és possible –ja hi 
apareix el catàleg de masies, 
recentment aprovat per ple–, 
encara hi ha apartats on no 
hi ha informació. 

La dissenyadora local Mar 
Fernández i Laura López són 
les creadores de la web, que 
sobre un fons verd alterna 
fotografies de llocs i festes 
de Sant Esteve. La creació 
de l’espai, que ha costat uns 
3.400 euros, s’ha cobert amb 
una subvenció del Fons Esta-
tal d’Inversió Local. 


