
 

 

 

NOTA DE PREMSA   

Dijous 15 d’octubre de 2014 

 

• El projecte Sant Celoni Robotseny atrau l’atenció d el Centre de Suport a 
la Innovació i la Recerca Educativa CESIRE. El proj ecte compta amb la 
implicació de totes les escoles del municipi i la c ol·laboració de 7 
empreses:  Renolit Ibérica, Uquifa, Givaudan Ibéric a, Salicru, Oxiris 
Chemicals, Hospital de Sant Celoni i MC Mecanica. 

• Mostra de tapes i platets de tardor aquest dissabte  de 7 de la tarda a 11 de 
la nit a la plaça de la Vila. 2’50 € tapa i beguda!   

• Les obres per participar al concurs Museu Urbà 2014  s’han de presentar 
la setmana vinent. L'Ajuntament continua impulsant l'expressió artística 
amb la 2a edició del concurs que donarà a conèixer el guanyador per 
festes de Sant Martí  

• Engega la 4a edició del grup de suport per a person es amb addiccions del 
Baix Montseny  

• Matrícula oberta al Curs bàsic gratuït per a person es manipuladores 
d'aliments a Sax Sala 

• Inscripcions obertes per anar a veure Mar i Cel de Dagoll Dagom al Teatre 
Victòria de Barcelona el proper 30 de novembre. Aut ocar  i entrada: 40 
euros 
 

• Aquest dissabte comença la 10a edició del Cicle de cinema infantil en 
català a Sant Celoni 
 

• Xarxa Wimax municipal: instal·lació gratuïta per al s nous usuaris 

 

 

El projecte Sant Celoni Robotseny atrau l’atenció d el Centre de Suport a la 
Innovació i la Recerca Educativa CESIRE   

El projecte de robòtica educativa  compta amb la implicació de totes les escoles 
del municipi i la col·laboració de 7 empreses:  REN OLIT IBÉRICA, UQUIFA, 
GIVAUDAN IBÉRICA, SALICRU, OXIRIS CHEMICALS, HOSPIT AL DE SANT 
CELONI i MC MECÀNICA  

Sant Celoni Robotseny, el nou projecte d’innovació educativa en l’àmbit científic i 
tecnològic que aquest curs ha engegat a Sant Celoni ha atret l’atenció del Centre de 
Suport a la Innovació i la Recerca Educativa, el CESIRE. Aquest dilluns 13 d’octubre, 
dos dels seus tècnics van visitar el municipi per conèixer de primera mà Robotseny, 
nascut de les inquietuds de dos professors, un de l’escola Josep Pallerola i Roca i un 



altre de l’Institut Baix Montseny, amb l’objectiu de d’inspirar als joves l’interès per la 
ciència i la tecnologia, promovent les competències científiques, matemàtiques i 
tecnològiques i l’esperit d’innovació i creativitat per mitjà de la robòtica com a 
metodologia educativa. 

El projecte implementarà la robòtica a les aules de 5è i 6è de primària i 1r i 2n d’ESO, i 
compta amb la col·laboració de 7 empreses del territori: RENOLIT IBÉRICA, UQUIFA, 
GIVAUDAN IBÉRICA, SALICRU, OXIRIS CHEMICALS, HOSPITAL DE SANT CELONI 
i MC MECÀNICA.  
 
22 professors s’estan formant durant els mesos d’oc tubre i novembre 

Per poder tirar endavant el projecte ha estat bàsica la implicació del professorat de 
totes les escoles del municipi. Abans de l’inici del treball a les aules, durant els mesos 
d’octubre i novembre, 22 mestres estan rebent formació setmanal.  

Un cop a l’aula, el projecte consta de dues parts: 

- Projecte científic: L’objectiu és proposar als alumnes un repte vinculat a la 
millora de la gestió de residus. Hauran d’identificar un repte relacionat amb la 
gestió de residus, analitzar-lo i proposar una solució creativa. 
 

- Desenvolupament del robot: En paral·lel, es plantejaran uns reptes vinculats a 
la gestió de residus a través de la robòtica educativa. Els alumnes tindran a 
disposició un taulell de 2380 x 1140 mm amb la imatge de Sant Celoni on hi 
hauran ubicades les 7 empreses que col·laboren en el projecte. Els alumnes 
hauran de conèixer el procés de gestió de residus de cadascuna de les 
empreses i hauran de dissenyar i programar el robot per tal que pugui ajudar 
en alguna de les tasques d’aquest procés. 

 
El mes de juny, tindrà lloc un torneig entre escoles  que permetrà compartir 
coneixements i generar una competència amistosa que motivi l’alumnat. 
 

Els tècnics del CESIRE van valorar la transversalitat del projecte que treballa totes les 
competències bàsiques del currículum (lingüística, artística, digital, matemàtica, 
aprendre a aprendre, autonomia, coneixement i interacció amb el món físic i social i 
ciutadana) i ho fa amb una metodologia d’aprenentatge cooperatiu i col·laboratiu; i 
sobretot van destacar “la implicació i formació del professorat de totes l es escoles 
de Sant Celoni que incideix tant aspectes tècnics d e robòtica com en 
metodologia de treball a l’aula” com una de les claus de l’èxit del projecte. 

Des del CESIRE van anunciar que des de la seva web enllaçaran el projecte i la seva 
voluntat de donar a conèixer Robotseny a la fira Robolot i al fòrum de Competències 
Bàsiques, a més de publicar algun article en alguna revista especialitzada. 

La regidora de Cultura i Educació, Júlia de la Encarnación va voler incidir en què “és 
un projecte del qual, com a municipi, ens podem sen tir molt satisfets, ja que la 
proposta sorgeix de dos mestres de Sant Celoni, ell s detecten la necessitat i 
prenen la iniciativa i hi està implicada tota la co munitat educativa, amb mestres 
de totes les escoles que ja s’estan formant.  

Per Júlia de la Encarnación, es tracta “d’un projecte de poble on s’implica el teixit 
empresarial, la inspecció educativa, el Centre de R ecursos Pedagògics i 
l’Ajuntament.  Robotseny  fa realitat el proverbi a fricà que diu que per educar un 
nen fa falta una tribu sencera, és a dir, fa falta tota la societat. En aquest sentit, 
el municipi passa a ser un agent educatiu eficaç”.   



Al costat de la regidora de Cultura i Educació, Júlia de la Encarnación, a la reunió amb 
el CESIRE també hi van participar 2 tècnics dels Serveis Territorials de Maresme – 
Vallès Oriental, la inspectora de zona i el director del Centre de Recursos Pedagògics. 

 

Mostra de tapes i platets de tardor aquest dissabte  de 7 de la tarda a 11 de la nit 
a la plaça de la Vila  
 
Dins la programació de la Tardor gastronòmica, aquest dissabte arriba la mostra de 
tapes i de platets de tardor  a la plaça de la Vila. A partir de les 7 de la tarda i fins 
avançada la nit les persones que s’acostin a la plaça podran degustar les millors tapes 
de Sant Celoni. Per 2,50 € es podrà tastar una tapa i una beguda (refresc, cervesa o 
vi). 

Establiments participants: Bodegues Costa, El racó d’en Marc, La Taverna de la Clau, 
Nemo, Pizzeria Trattoria Bona Teca, Taverna l’Ofici i Sant Celoni Cuina.  

www.santceloni.cat/tardorgastronomica 

 

Les obres per participar al concurs Museu Urbà 2014  s’han de presentar la 
setmana vinent  

L'Ajuntament continua impulsant l'expressió artísti ca amb la 2a edició del 
concurs que donarà a conèixer el guanyador per fest es de Sant Martí 

Del 20 al 24  d’octubre és el termini que marquen les bases de la 2a edició del concurs 
Museu Urbà per presentar les obres que opten a ser seleccionada per instal·lar-se a  
l'espai públic del nucli de Sant Celoni. 

Les dimensions i els materials de les escultures són lliures i només cal que s'adeqüin a 
les característiques de l'emplaçament escollit. El cost total del materials per a la 
producció i instal·lació de l'obra, que seran assumits per l'Ajuntament serà com a 
màxim de 8.000 € (IVA inclòs) i l'autor/a seleccionat com a guanyador/a rebrà un premi 
econòmic de 2.000 €. En aquesta edició, el jurat estarà constituït per Carlos Colomo, 
Núria Rossell i Josep Plandiura, a més de tècnics municipals. 

Les obres s'exposaran del 7 al 23 de novembre a la Sala d'exposició de Can Ramis. El 
dia 7 de novembre, a les 7 de la tarda, coincidint amb l'obertura de l'exposició dins el 
programa de Festes de Sant Martí 2014, es farà públic el veredicte del jurat. El 
projecte guanyador es podrà veure, ja instal·lat, dins les Festes de Sant Martí del 
següent any, és a dir per Festes de Sant Martí 2015. 

Aquesta iniciativa engega l'any 2012, amb l'objectiu de donar suport als artistes locals i 
la voluntat de promoure la creació per part dels artistes plàstics de la vila, alhora que 
permetre al municipi disposar d'obres d'art que millorin el seu paisatge urbà. En 
aquella ocasió, va ser el projecte de Josep Plandiura el que va guanyar el 
concurs,  “Portes al Montseny”, col·locada a la zona verda del Pertegàs de l'entrada de 
Llevant, al final del carrer Bruc. 

 

 

 



 
Engega la 4a edició del grup de suport per a person es amb addiccions del Baix 
Montseny  

 
El grup de suport per a persones amb addiccions a Sant Celoni ha reprès l’activitat. El 
grup de suport forma part de les activitats desplegades pel Pla de prevenció de les 
addicions el Tritó del Baix Montseny, està dinamitzat per una educadora social i 
terapeuta amb experiència en prevenció, tractament i inserció sociolaboral en 
l'acompanyament de persones amb addiccions, i acull a persones addictes tant a 
substàncies com a comportaments (a la feina, menjar, Internet, mòbil, compres, 
ludopatia, etc). 

Es reuneix quinzenalment per treballar els diferents aspectes i processos que 
comporta una addicció, com ara la responsabilitat en el procés. També proporciona 
eines de coneixement i creixent personal per a poder fer front a les dificultats que es 
presenten a la vida quotidiana i a possibles recaigudes. Està format per persones que 
han passat per experiències similars i entre totes promouen millores i canvis positius a 
les seves vides. 

Les persones interessades en formar-ne part han de trucar a l'Àmbit de Comunitat de 
l'Àrea de Serveis a les Persones ( 93 864 12 12) i demanar hora per mantenir una 
entrevista prèvia. També ho poden fer presencialment (plaça de Josep Alfaras, 9) de 
Sant Celoni. 
 

 
Matrícula oberta al Curs bàsic gratuït per a person es manipuladores d'aliments a 
Sax Sala 

 
El Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny – Sax Sala, juntament amb 
System-Formació, organitza un curs bàsic gratuït per a persones manipuladores 
d'aliments, obert a treballadors en actiu i a persones en situació d'atur. 
 
El curs té una durada de 8 hores i es realitzarà els dies 28 i 30 d’octubre, de 9.30 a 
13.30 h. El curs es portarà a terme al Centre de Formació i Ocupació del Baix 
Montseny de forma totalment gratuïta i les inscripcions es poden fer a Sax Sala fins el 
24 d'octubre (c/Montserrat, 28), telèfon 93 867 41 75. orientaciolaboral@santceloni.cat 
 
 
 
 
Inscripcions obertes per anar a veure Mar i Cel de Dagoll Dagom al Teatre 
Victòria de Barcelona el proper 30 de novembre  
 
Autocar  i entrada: 40 euros 

 
De dilluns 20 d’octubre a dijous 6 de novembre es podran comprar les entrades per la 
sortida que organitza l’Ajuntament de Sant Celoni al Teatre Victòria per anar a veure el 
musical Mar i Cel diumenge 30 de novembre. La sortida té un preu de 40 euros (inclou 
l’autocar i l’entrada). Se sortirà a les 16 h de la plaça Comte del Montseny. 
 
 Les inscripcions i pagament s’ha de fer de dilluns a dijous de 10 a 13 i de 17 a 20 h al 
Centre Municipal d’Expressió – Escola de Música (carrer Sant Josep, 18).  
 

 
 



Aquest dissabte comença la 10a edició del Cicle de cinema infantil en català a 
Sant Celoni  

El Cinema Infantil en Català (CINC) inicia, el dissabte 18 d’octubre, la 10a edició al 
cinema Ocine de Sant Celoni. La programació d’aquest nou cicle inclourà pel·lícules 
infantils de gran èxit. Les sessions es projectaran a les 16.15 h a les sales del cinema 
Ocine de Sant Celoni (ctra. Olzinelles, s/n, Complex d’Oci “Altrium”). El preu únic de 
l’entrada és de 4,20  euros 

L’Oficina de Català de Sant Celoni del Consorci per a la Normalització Lingüística del 
Departament de Cultura de la Generalitat i el cinema Ocine en són els organitzadors. 

Tota la programació: www.santceloni.cat/13154  

 
 

Xarxa Wimax municipal: instal·lació gratuïta per al s nous usuaris  
Per celebrar el cinquè aniversari de servei al Vallès Oriental, celRas obsequia amb la 
instal·lació gratuïta a les primeres 100 sol·licituds de  nous usuaris.  

Per oferir connexió a Internet a preus assequibles, l'Ajuntament de Sant Celoni té un 
conveni amb l'empresa celRas (Maxen Technologies S.L) que proporciona el servei a 
7 euros al mes (1,5 megues), 12 euros al mes (3 megues) i 22 euros al mes (6 
megues) a tot el municipi. Per fer arribar la connexió d'Internet als equips cal adquirir 
l'adient aparell receptor (que inclou la instal·lació). 

Per celebrar el seu cinquè aniversari de servei al Vallès Oriental, celRas obsequia amb 
la instal·lació gratuïta a les primeres 100 sol·licituds de  nous usuaris que demanin 
l'alta a partir de l’1 d’octubre. Més informació a www.celras.net o trucant al 93 794 23 
65 
 


