
 

 
 

NOTA DE PREMSA   

Dijous, 28 de maig de 2015 
 
 

• Tot a punt per al torneig Robotseny! dissabte 30 de  maig de 10 a 14 h a 
l'Escola Josep Pallerola 

- Tots els centres educatius han participat al repte científic i tecnològic 
entorn a la millora de la gestió de residus  i el disseny i programació 
d’un robot  

- El projecte ha implicat escoles, empreses del terri tori, el Centre de 
Recursos Pedagògics del Vallès Oriental III i l'Aju ntament 

- Cap de setmana amb activitats complementàries a la competició  

 
• La Biblioteca l’Escorxador engega una campanya soli dària de recollida de 

llet en col·laboració amb Creu Roja 
 

• Èxit de participació al darrer curs de formació org anitzat pel Servei 
municipal de Creació d’Empreses  

 
• Can Ramis i la Rectoria Vella inauguren exposicions  aquest cap de 

setmana  
 

• Obertes les inscripcions al XXXIV Torneig de futbol  sala que organitza 
l'Ajuntament 

 
• Donació de sang aquest divendres i dissabte a Can R amis 

 
 
 
 
Tot a punt per al torneig Robotseny! dissabte 30 de  maig de 10 a 14 h a l'Escola 
Josep Pallerola  
 
Tots els centres educatius han participat al repte científic i tecnològic entorn a la 
millora de la gestió de residus  i el disseny i programació d’un robot  
 
El projecte ha implicat escoles, empreses del terri tori, el Centre de Recursos 
Pedagògics del Vallès Oriental III i l'Ajuntament 
 
Cap de setmana amb activitats complementàries a la competició  
 

Dissabte 30 de maig de 10 a 14 h, tindrà lloc el torneig Robotseny, una  competició 
cooperativa oberta a tot el municipi a l’escola Josep Pallerola i Roca amb la 



participació de 120 alumnes de totes les escoles de Sant Celoni. Robotseny és un 
projecte que s’ha treballat durant tot el curs per potenciar el treball científic i la robòtica 
a les aules de 5è i 6è de primària i 1r i 2n d'ESO de tots els centres del municipi i que 
ha implicat durant aquest curs, les escoles, empreses del territori (Renolit Ibérica, 
Uquifa, Givaudan Ibérica, Salicrú, Oxiris Chemicals , Hospital de Sant Celoni i MC 
Mecànica) , el Centre de Recursos Pedagògics del Vallès Oriental III i l'Ajuntament de 
Sant Celoni per fomentar les competències científiques, matemàtiques i tecnològiques. 

El projecte, inscrit en el marc del Pla Educatiu d’Entorn pretén a llarg termini fomentar 
que quan els infants i joves sigui adults, s’incorporin a les empreses amb esperit 
d’innovació i creativitat.  Per fer-ho possible, s’ha subscrit un conveni amb la Fundació 
Scientia, representant de la First Lego League a l’Estat espanyol, en el qual cedeixen 
la metodologia de la First Lego League per la realització del projecte Robotseny per 
aquest curs 2014 – 2015.  
 
420 alumnes han participat al repte científic i tec nològic!  
 
Robotseny es va implementar el mes de gener a les aules de 5è i 6è de primària i 1r i 
2n d’ESO de totes les escoles del municipi, participant un total de 420 alumnes. El 
projecte proposava als alumnes un repte vinculat a la millora de la gestió de residus 
d’algunes empreses del municipi. Aquest repte comportava l’elaboració d’un projecte 
científic entorn a la millora de la gestió de resid us  i el disseny i programació d’un 
robot per superar una sèrie de proves vinculades am b la gestió de residus de les 
empreses participants  en el projecte.  
 
Aquest projecte culmina amb la jornada oberta a tot el municipi que tindrà lloc aquest 
dissabte de 10 a 14 del matí a l’escola Josep Pallerola i Roca i on competiran 120 
alumnes repartits en 12 equips.  
 

 EQUIP CENTRE  
1 ECOCRAFTS Josep Pallerola i Roca 
2 FD17 Josep Pallerola i Roca 
3 BLACK ANTS Montnegre 
4 TECHNO SOLER Soler de Vilardell 
5 ROBOCOR Cor de Maria 
6 THE GHOST La Salle 
7 SALLE WARS La Salle 
8 GIGABYTES La Tordera 
9 ELIT ROBOTÈCNICA La Tordera 
10 THE REDFIR'S L’Avet Roig 
11 ECOBOTS Institut Baix Montseny 
12 VAMACBOTS Institut Baix Montseny 

 
PRESENTACIONS TREBALLS CIENTÍFICS  

Horari  SALA 1  SALA 2  
10:30 1 - ECOCRAFTS 12 - VAMACBOTS 
11:00 4 - TECHNO 

SOLER 
9 - ELIT 
ROBOTÈCNICA 

11:30 3 - BLACK ANTS 10 - THE REDFIR'S 
12:00 6 - THE GHOST 11 - ECOBOTS 
12:30 8 - GIGABYTES 7 - SALLE WARS 
13:00 2 - FD17 5 - ROBOCOR 

 
COMPETICIÓ ROBOTS 



Horari  TAULA 1  TAULA 2  
10:10 1 - ECOCRAFTS 7 - SALLE WARS 
10:20 2 - FD17 8 - GIGABYTES 
10:30 3 - BLACK ANTS 9 - ELIT 

ROBOTÈCNICA 
10:40 4 - TECHNO SOLER 10 - THE REDFIR'S 
10:50 5 - ROBOCOR 11 - ECOBOTS 
11:00 6 - THE GHOST 12 - VAMACBOTS 
11:10 7 - SALLE WARS 4 - TECHNO SOLER 
11:20 8 - GIGABYTES 5 - ROBOCOR 
11:30 9 -ELIT ROBOTÈCNICA 6 - THE GHOST 
11:40 10 - THE REDFIR'S 1 - ECOCRAFTS 
11:50 11 - ECOBOTS 2 - FD17 
12:00 12 - VAMACBOTS 3 - BLACK ANTS 
12:10 4 - TECHNO SOLER 5 - ROBOCOR 
12:20 6 - THE GHOST 7 - SALLE WARS 
12:30 8 - GIGABYTES 9 - ELIT 

ROBOTÈCNICA 
12:40 10 - THE REDFIR'S 11 - ECOBOTS 
12:50 12 - VAMACBOTS 1 - ECOCRAFTS 
13:00 2 - FD17 3 - BLACK ANTS 

 

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 van rebre formació setmanal. 
 
Des de l’Ajuntament “s’agraeix les aportacions econòmiques i la partici pació 
desinteressada de les empreses i, sobretot, l’entus iasme i dedicació dels 
mestres i professors de totes les escoles del munic ipi per transmetre als seus 
alumnes l’entusiasme per la ciència i la tecnologia . Sense aquest treball en xarxa 
de tota la comunitat educativa i del teixit empresa rial del municipi, aquest 
projecte no hagués estat possible.” 
 
 
Cap de setmana d’activitats complementàries a la co mpetició  

Per complementar la Jornada Robotseny s’han organitzat actes diversos per a tothom, 
especialment per a infants i famílies, orientats a divulgar l’àmbit científic i tecnològic. 
 

• Divendres, 29 de maig de 2015  -  2/4 de 6 tarda 
Coneix Sant Celoni amb el CRP Vallès Oriental III, seguint codis QR, Ruta per 
fer en família. Sortida del Parc de la Rectoria Vella. Places limitades! Cal 
inscripció prèvia a www.santceloni.cat/formularis 

 
• Dissabte, 30 de maig de 2015  -  5 h tarda 

Tallers Experimenta! Amb Marc Boada i Moira Costa. A la plaça de l’Església 
 

• Diumenge, 31 de maig de 2015  -  11 h matí 



Ruta matemàtica. La Ruta Matemàtica recorrerà diferents indrets del municipi 
amb una mirada diferent: les matemàtiques. Punt de trobada: Parc de la 
Rectoria Vella. Incripció prèvia a www.santceloni.cat/formularis 
 
 
 
Més informació: www.robotseny.cat 
 

 
 
La Biblioteca l’Escorxador engega una campanya soli dària de recollida de llet en 
col·laboració amb Creu Roja  

A partir d'aquesta setmana i fins al 13 de juny, totes les persones que estiguin 
interessades a adquirir alguna de les revistes que s’han donat de baixa a la biblioteca, 
poden fer-ho a canvi d'una donatiu especial: per cada bric de llet que hi portin, podran 
endur-se un màxim de 5 revistes. 

Creu Roja és la receptora dels brics de llet que es recullin i posteriorment els distribuirà 
a famílies de Sant Celoni amb infants en situació de desnutrició. 

 
 
 

Èxit de participació al darrer curs de formació org anitzat pel Servei municipal de 
Creació d’Empreses  
 
Una vintena de persones han assistit aquesta setmana al curs Crowdsourcing, seed 
capital, Business Angels o quin és el finançament p rivat més adequat al meu 
projecte . A la primera ponència, Elisabet Bach, economista i consultora que forma 
part del Recull d’Activitats de la Diputació de Barcelona, va fer una exposició des del 
punt de vista més financer i en una segona ponència a càrrec del consultor Valentí 
Acconcia especialista en Crowdfunding, es va parlar del seu funcionament i les regles 
a tenir en compte des d’un punt de vista més de màrqueting i comunicació. 
  
El Crowfunding suposa una excel·lent via per a validar models de negoci, per tant no 
es basa únicament en demanar finançament mitjançant plataformes a la cerca 
d’inversors, sinó en veure si aquell producte funcionarà o no,  ja que permet fer una 
primera aproximació al client potencial, si realment tenim o no mercat, millorar el 
prototip en cas d’error del producte...., en definitiva plantejar prèviament si el projecte 
funciona o no, fer una primera aproximació al mercat i conèixer quins són realment els 
nostres clients i d’altres temes importants a considerar en el projecte que es vol posar 
en marxa. 
 
El proper curs que organitzarà el Servei de Creació d’Empreses de l’Ajuntament de 
Sant Celoni serà el de Com crear la imatge del nostre comerç  que té com a objectiu 
proporcionar eines i coneixements per millorar l’activitat emprenedora i/o dels  
comerços, conscienciar als participants sobre la importància de la imatge per l’èxit d’un 
negoci. Aquest curs es realitzarà a Sax Sala els dies 16 i 18 de juny de 14 a 17 h  per 
a facilitar la participació dels comerços. Anirà a càrrec de Jordi Genebriera de la 
consultora DINAMIUM. Aquesta formació està finançada per la Diputació de Barcelona 
i l’Ajuntament de Sant Celoni i és gratuïta . Cal inscriure’s a 
www.santceloni.cat/formularis 
 
 
 



Can Ramis i la Rectoria Vella inauguren exposicions  aquest cap de setmana  
 
Aquest divendres a les 7 de la tarda s’inaugura a Can Ramis una nova exposició. Es 
tracta de “Paisatges lineals de la Tordera” , de Maravillas Boccio i Josep M. 
Panareda que es podrà visitar fins el 14 de juny. Els autors també plantegen visites 
comentades el divendres 5 de juny a les 6 de la tarda i el dissabte 13 de juny a les 11 
del matí. Els horaris de visita a l’exposició són: divendres de 18 a 20 h; dissabtes d’11 
a 13h i de 18 a 20 h i diumenges de 12 a 13:30 i de 18 a 20 h. 

A la Rectoria Vella, dissabte, 30 de maig, a la 7 de la tarda, s’inaugurarà l’exposició 
“Treballs a deshora. Jordi Bassols. Pintures ” que es podrà visitar fins el 19 de juliol. 
Jordi Bassols va néixer a Sant Celoni el 1957. Va cursar estudis de pintura i 
procediments murals a l'Escola Massana de Barcelona. Va participar en exposicions 
col·lectives i dissenya grafismes per a cartells, revistes, etc., i escenografies teatrals. 
Va col·laborar amb moviments culturals de Sant Celoni com el centre d'art El Cel dels 
Ases i la Comissió Organitzadora d'Espectacles Teatrals (COET). També va participar 
en l'inici de tallers municipals d'expressió artística. La seva darrera exposició va ser 
l'estiu de 2006 a la Rectoria Vella de Sant Celoni. 
 
Els horaris de visita són de dijous a dissabte de 17 a 20 h; diumenges i festius d’11.30 
a 13.30 i de 17 a 20 h. La visita comentada de l’exposició a càrrec de Jordi Bassols 
s’ha programat per diumenge 5 de juliol a les 7 de la tarda. 
 
 
 

Obertes les inscripcions al XXXIV Torneig de futbol  sala que organitza 
l'Ajuntament  

Del 20 de maig al 3 de juny es poden realitzar les inscripcions a la 34a edició de la 
Copa Futbol sala organitzada per l'Ajuntament de Sant Celoni que es jugarà del 15 de 
juny al 15 de juliol. Podeu inscriure-us per correu electrònic, a l'adreça 
esports@santceloni.cat. 

El torneig es jugarà a les pistes poliesportives del Camp Municipal d'Esports i al 
Pavelló 11 de Setembre, entre les 8 i les 11 del vespre, i consta de 2 fases: 

La primera del 15 de juny al 10 de juliol els equips es dividiran en grups que jugaran en 
sistema de lligueta. 
La segona fase es disputarà del 13 al 15 de juliol entre els millors equips de la primera 
fase en sistema d'eliminatòria. 

El preu de la inscripció al torneig és de 120 euros i els equips nous hauran de 
constituir un dipòsit de 60,10 euros. 

 
 
Donació de sang aquest divendres i dissabte a Can R amis  
 
Aquest divendres i dissabte es durà a terme una nova capta de sang a Sant Celoni 
organitzada per l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental amb la 
col·laboració de Creu Roja. El banc de sang s'instal·larà a can Ramis i estarà obert 
divendres de 5 a 9 del vespre i dissabte de 10 a 2 del migdia i de 5 a 9 del vespre. 
Podrà donar-hi sang qualsevol persona entre 18 i 65 anys que pesi més de 50 quilos. 
 


