EL 9 NOU

ESPECIAL BAIX MONTSENY

43

Visualitzant una
vida millor per als
qui no hi veuen

Sant Celoni

Ramon Solé

Contribuir a millorar la vida
de les persones amb discapacitat és l’objectiu del concurs
de projectes que cada any
organitza l’ONCE amb escolars de tot l’Estat. Enguany,
cinc alumnes de 4t d’ESO
del col·legi Cor de Maria, de
Sant Celoni, han guanyat les
fases provincial i autonòmica
del concurs amb el treball
2063: un vídeo que prefigura
la vida d’un noi cec que viu
en una casa intel·ligent i
acaba recuperant la vista. El
projecte ha passat a la fase
estatal (l’última), de la qual
se sabrà el veredicte a finals
de mes.
El tema era comú a tots
els participants: reflexionar
sobre l’aplicació futura de les
noves tecnologies per facilitar la vida als discapacitats,

a través d’una pel·lícula de,
com a màxim, un minut de
durada. El vídeo dels alumnes celonins mostra una
escena quotidiana en la casa
domòtica del protagonista
(George), des del seu punt
de vista, és a dir: la pantalla
és a les fosques i se senten
les veus dels aparells i robots
domèstics que estan al seu
servei; a la part final, George
recupera la vista en un centre mèdic i veu el món per
primer cop. Aquest últim
tram del vídeo s’ha fet amb
fons creats per ordinador i
tècnica de stop motion, utilitzant ninots de Playmòbil.
“És una seqüència molt curta, però porta molta feina!”,
explica Glòria Auleda, una de
les professores responsables.
Els autors del treball són
Júlia Dubois, Marçal Puchol,
Laia Illa, Arnau Illa i Jaume
Masnou, supervisats per Glò-
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Escolars de Sant Celoni, premiats per un
vídeo sobre el futur dels discapacitats visuals

Els cinc guanyadors, amb els professors responsables i dos ordinadors amb el vídeo i el programa d’edició emprat

ria Auleda i Vladi Bellavista.
“Participem sovint en aquest
concurs de l’ONCE perquè
està molt ben pensat i es pot
adaptar als continguts del
curs; havíem de treballar
informàtica, vídeo, fotografia, etc. Totes les idees
d’aquests vídeos són dels
nanos”, explica Auleda. El
centre va presentar al con-

curs quatre treballs fets per
grups de cinc alumnes. L’elaboració de 2063 va trigar uns
dos mesos, durant el segon
trimestre, i es va fer íntegrament a l’escola: després
d’una primera fase teòrica
en què van aprendre a utilitzar els programes de retoc
de vídeo, disseny d’imatges
digitals, etc., els alumnes van

Sant Jaume de
Rifà, a Vilamajor,
torna a tenir la
campana
Sant Antoni de Vilamajor

L’ermita romànica de Sant
Jaume de Rifà, a Sant
Antoni de Vilamajor, torna a
tenir la campana al seu lloc.
L’Ajuntament l’hi ha tornat
a col·locar després de restaurar-la. Hi ha poca informació sobre aquesta peça,
a banda del nom –Teresa–,
que va ser forjada pels volts
de 1940 i que va substituir
l’original, destruïda durant
la Guerra Civil: no se sap
qui la va fabricar ni on, ni
si el seu destí era aquesta
ermita o una altra. Segons
algunes fonts, la campana
procedia d’una altra ermita,
però no se sap exactament
quina.
La vil·la de Rifà existia el
941 i des d’abans de 1002,
pertanyia al monestir de
Sant Cugat. El 1098 es va
construir una capella dedicada a aquest sant i, com en la
majoria d’esglésies dedicades
a Sant Cugat, la capella es va
dedicar també a Sant Jaume,
que celebrava la festa el
mateix dia.
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La campana s’anomena Teresa i va ser forjada el 1940
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Vegeu
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passar a la pràctica. “Tenien
molta motivació pel fet de
participar en un concurs i
s’ho han passat molt bé”,
assegura Glòria Auleda.

