
 

 
 

NOTA DE PREMSA   

Dijous, 4 de juny de 2015 
 
 

• 3a Fira d'en Loni: productes, serveis i activitats per a infants i joves 
aquest dissabte a Sant Celoni. Més de 60 estands i més de 30 activitats 
repartides entre 4 places a l'estil de 4 pavellons a cel obert: plaça Comte 
del Montseny, plaça de l'Església, plaça de la Vila  i plaça del Bestiar 

 
• Més de 700 participants a Endevina-la! el Joc de ll engua i enginy als 

comerços de Sant Celoni. Aquest dissabte en el marc de la Fira d’en Loni, 
sorteig dels guayadors i presentació d’un llibre de  jeroglífics 

 
• El torneig Robotseny s'estrena amb un gran èxit de participació i 

implicació de les escoles, empreses i institucions.  La jornada va atreure 
l'atenció del Centre de Suport a la Innovació i la Recerca Educativa 
CESIRE 
 

• 16 alumnes acaben el Curs de Socorrisme a Sax Sala.  Es tracta d'un dels 
tres cursos que el SOC ha subvencionat enguany real itzats a Sax Sala 
 

• L'Ajuntament de Sant Celoni convoca el 25è Concurs de cartells de la 
Festa Major de setembre. El termini de presentació finalitzarà el dia 26 de 
juny i el tema, el procediment i les tècniques del concurs són lliures 
 

• Del 8 al 12 de juny, inscripcions a la sortida cult ural a Tortosa organitzada 
per l’Ajuntament. La sortida tindrà lloc el dissabt e 20 de juny i té un preu 
de 19 euros 
 

• Obertes les inscripcions a la 6a Fira de Música al carrer Sound Celoni. La 
fira tindrà lloc als carrers del centre de la vila el dissabte dia 4 de juliol 
 

 
 
3a Fira d'en Loni: productes, serveis i activitats per a infants i joves aquest 
dissabte a Sant Celoni  

Més de 60 estands i més de 30 activitats repartides  entre 4 places a l'estil de 4 
pavellons a cel obert: plaça Comte del Montseny, pl aça de l'Església, plaça de la 
Vila i plaça del Bestiar 

Dissabte 6 de juny, Sant Celoni esdevindrà novament un aparador de productes, 
serveis i activitats per a infants, joves i les seves famílies en el marc de la segona Fira 
d'en Loni. Des de les 10 del matí i fins al vespre, es podran visitar els més de 60 
estands de productes i serveis ben diferents  (puericultura, alimentació i nutrició, 
moda tèxtil, higiene i salut, joguines, esport, mobiliari i decoració, activitats d'estiu, 



vacances familiars...) repartits en 4 places a l'estil de 4 pavellons a cel obert: plaça 
Comte del Montseny, plaça de l'Església, plaça de la Vila i plaça del Bestiar. 

Durant tot el dia es realitzaran més de 30 tallers i activitats per a tots els gusto s: 
inflables, trenet, laberint gegant, jocs gegants, passeig amb rucs, espai de jocs de 
taula moderns, circuits de monocicles, tallers... i molt més. 

I a les tavernes instal·lades als espais de la fira o als restaurants de Sant Celoni, 
podreu gaudir de la cuina del Baix Montseny. 

Consulteu el programa d'activitats, el plànol i el llistat de participants a 
www.santceloni.cat/firadenloni 
 
 
Més de 700 participants a Endevina-la! el Joc de ll engua i enginy als comerços 
de Sant Celoni  
 
Aquest dissabte en el marc de la Fira d’en Loni, so rteig dels guanyadors i 
presentació d’un llibre de jeroglífics  
 
L’Oficina de Català de Sant Celoni – CPNL, l’Ajuntament de Sant Celoni i Òmnium 
Cultural organitzen aquest dissabte en el marc de la Fira d’en loni, la presentació del 
llibre Mots amagats , de Jordi Esteban i Calm. L’acte tindrà lloc a les 19 h a la Sala 
Bernat Martorell de Can Ramis. Al final de l’acte es farà el sorteig per conèixer els 
guanyadors de l’Endevina-la! , el joc d’enginy i llengua que s’està duent a terme en 
alguns comerços de Sant Celoni i que ja ha recollit més de 700 butlletes participants.  
Jordi Esteban és, també, l’autor dels jeroglífics que han il·lustrat l’Endevina-la! 
 
Què col·lecciones? Què hi has plantat, aquí? Com vols el cafè? Aquestes són algunes 
de les preguntes que s’han de respondre, amb l’ajuda dels jeroglífics disponibles a 
establiments de Sant Celoni. Per participar tan sols cal entrar al comerç, rumiar  una 
resposta, emplenar la butlleta i dipositar-la a l’urna que hi ha als diferents comerços. 
 
 
 
El torneig Robotseny s'estrena amb un gran èxit de participació i implicació de 
les escoles, empreses i institucions  
 
La jornada va atreure l'atenció del Centre de Supor t a la Innovació i la Recerca 
Educativa CESIRE  
 
Dissabte 30 de maig va tenir lloc el I torneig Robotseny amb la participació de totes les 
escoles de Sant Celoni. La jornada va esdevenir una gran festa on els alumnes van 
poder mostrar la feina feta durant el curs. Pares i mares, mestres i professors, 
empreses i institucions van poder gaudir dels projectes científics on els alumnes van 
presentar tot un seguit de propostes per millorar la gestió dels residus que es generen 
al municipi i dels residus industrials. Els alumnes va posar èmfasi en millorar la 
consciència ciutadana per reduir el número de residus que es generen. 

Tothom va poder gaudir dels dissenys i programacions dels robots per superar una 
sèrie de proves vinculades amb la gestió de residus de les empreses participants en el 
projecte. A la jornada, també, van participar els representants de les empreses que 
han col·laborat amb el projecte (Renolit Ibérica, Uquifa, Givaudan Ibérica, Salicrú, 
Oxiris Chemicals, Hospital de Sant Celoni i MC Mecànica) que van formar part del jurat 
del projecte científic i la programació de robots. 



La jornada va atreure l'atenció del CESIRE, centre de recursos pedagògics específic 
de suport a la recerca educativa en l'àmbit tecnològic, que va voler conèixer de 
primera mà el projecte amb l'objectiu de poder difondre l'experiència i engrescar a 
altres centres del territori a incorporar la robòtica a les aules. La inspectora del 
Departament d'Ensenyament, Esther Bescós, va agrair l'entusiasme i dedicació 
dels mestres i professors de totes les escoles del municipi per transmetre a 
l'alumnat l'interès per la ciència i la tecnologia.  
 
L'alcalde en funcions, Joan Castaño, va felicitar  l'alumnat per la feina ben feta i els va 
encoratjar a continuar desenvolupar la seva capacitat de treball i els talents que avui 
ens han mostrat. El projecte neix de la proposta de dos mestres, l'Ignasi Charles, de 
l'Institut Baix Montseny, i, el David Codina, de l'escola Josep Pallerola, perquè totes les 
escoles del nostre municipi, amb el suport de les empreses i les institucions, 
promoguin, amb el seu alumnat, les competències científiques, matemàtiques i 
tecnològiques, a fi que, quan arribin a la seva etapa laboral, 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. 

El projecte va acabar amb l'entrega de premis on el jurat va premiar la faceta més 
destacada de cadascun dels participants. Els premis atorgats van ser:  
 
- Premi al Robot més Efectiu a l'equip ECOBOTS de l'Institut Baix Montseny. 
- Premi al Projecte Científic a l'equip ROBOCOR del col·legi Cor de Maria. 
- Premi al Millor Muntatge Audiovisual a l'equip ECOCRAFTS de l'escola Josep 
Pallerola 
- Premi al Disseny del Robot a l'equip SALLE WARS del col·legi La Salle 
- Premi a la Solució Innovadora a l'equip TECHNO SOLER de l'escola Soler de 
Vilardell. 
- Premi a la Millor Progressió a l'equip THE REDFIR'S de l'escola L'Avet Roig. 
- Premi a la Millor Programació a l'equip ELIT ROBOTÈCNICA de l'Institut Escola La 
Tordera. 
- Premi al Treball en Equip a l'equip BLACK ANTS de l'escola Montnegre. 
- Premi al Robot més Fiable a l'equip VAMACBOTS de l'Institut Baix Montseny. 
- Premi a la Millor Investigació a l'equip FD17 de l'escola Josep Pallerola. 
- Premi al Millor Esperit d'Equip a l'equip THE GHOST del Col·legi La Salle. 
- Premi a l'Estratègia i la Innovació a l'equip GIGABYTES de l'Institut Escola La 
Tordera. 

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” . 
 
 
16 alumnes acaben el Curs de Socorrisme a Sax Sala  
Es tracta d'un dels tres cursos que el SOC ha subve ncionat enguany realitzats a 
Sax Sala 

El divendres 29 de maig es va celebrar l'acte de cloenda del Curs de Socorrisme en 
instal·lacions aquàtiques  a l'espai Fòrum del Sax Sala-Centre de Formació i 
Ocupació del Baix Montseny. Els alumnes van rebre de mans de l'alcalde, Joan 



Castaño, la corresponent certificació que acredita la superació dels mòduls del curs i 
l'obtenció del corresponent Certificat de Professionalitat. 

Dels 16 alumnes que van iniciar el curs, 5 alumnes estan treballant i la resta pendent 
d'iniciar la nova temporada d'estiu amb la titulació a les seves mans. 

Els desitgem molta sort en els seus nous projectes professionals 

 
L'Ajuntament de Sant Celoni convoca el 25è Concurs de cartells de la Festa 
Major de setembre  
 
El termini de presentació finalitzarà el dia 26 de juny i el tema, el procediment i 
les tècniques del concurs són lliures 
 
 Cartell guanyador de l'any passat 
Un any més, l'Ajuntament de Sant Celoni convoca el concurs de cartells de la Festa 
Major de setembre. El termini de presentació finalitzarà el dia 26 de juny. El tema, el 
procediment i les tècniques d'aquest concurs són lliures. En el treball ha de constar-hi, 
com a mínim, el text Festa Major 2015. Sant Celoni del 28 d'agost al 7 de setembre, 
amb un tipus de lletra que sigui entenedor.  

El premi és de 500 € i el lliurament tindrà lloc en un acte públic inclòs en el programa 
de la Festa Major. 

 
 
Del 8 al 12 de juny, inscripcions a la sortida cult ural a Tortosa organitzada per 
l’Ajuntament  
La sortida tindrà lloc el dissabte 20 de juny i té un preu de 19 euros 
 
Del 8 al 12 de juny estaran obertes les inscripcions per participar a la Sortida cultural 
que organitza l'Ajuntament el dissabte 20 de juny a la catedral i a la ciutat medieval i 
renaixentista de Tortosa. Les persones interessades a assistir-hi poden apuntar-se i fer 
el pagament a l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament, a la Rectoria Vella, els matins 
laborables de 8 a 15 h. També es poden fer reserves per telèfon a partir del dia 8 de 
juny  a les 10 del matí a 93 864 12 13. 
 
La sortida serà a les 7.15 h del matí de la plaça Comte del Montseny i la tornada cap a 
20.30 h. El preu inclou el viatge amb autocar i la visita guiada a la ciutat, a la catedral i 
als Jardins del Príncep.  

Per  rebre informació (preus, inscripcions, horari concret) de l'oferta de sortides 
culturals que organitza l'Ajuntament de Sant Celoni, es pot trucar a l'Àrea de Cultura 
(93 864 12 13), facilitar l'adreça postal o escriure un correu 
a promocio.cultural@santceloni.cat. 

Podeu consultar tot el programa de sortides a www.santceloni.cat/sortidesculturals 

 

Obertes les inscripcions a la 6a Fira de Música al carrer Sound Celoni  
 
La fira tindrà lloc als carrers del centre de la vi la el dissabte dia 4 de juliol 



A partir del 30 de maig al 28 de juny estarà obert el període d'inscripcions per 
participar a la 6a Fira Sound Celoni de música al carrer, que tindrà lloc al centre de la 
vila el dissabte 4 de juliol . 

Les inscripcions són gratuïtes i estan obertes a grups , cantautors  i duets  amateurs. 

Us podeu inscriure: 

• Del 30 de maig al 15 de juny, al Centre Municipal d'Expressió, de dilluns a dijous de 5 
a 8 de la tarda.  

• Del 30 de maig al 28 de juny, al web www.soundceloni.com a l'apartat d'inscripcions (o 
directament a aquest enllaç), o enviant la butlleta de participació a l'adreça 
soundceloni@gmail.com. 

Com a novetat, enguany un jurat escollit per l’organització serà l’encarregat de 
seleccionar, al final de la fira, els cinc grups que seran contractats per participar als 
Tastets Musicals, que es celebraran del 31 d’agost al 4 de setembre a la plaça de la 
Biblioteca, durant la setmana prèvia a la Festa Major de Setembre. 

 


