
 

 
 

NOTA DE PREMSA   

Dijous , 9 de juny de 2016 
 
 

• El torneig Robotseny aplegarà més de 300 alumnes de  19 escoles del Baix 
Montseny aquest dissabte a la plaça de la Vila. Rob otseny compta amb la 
implicació d’escoles, ajuntaments i empreses del te rritori. Una fira 
científica acompanyarà la competició robòtica 

 
• Si tens entre 16 i 24 anys i no treballes ni t'està s formant, tens una nova 

oportunitat! Reunió informativa sobre el programa d imecres 15 a les 10 h 
a Sax Sala 

 
• Cloenda del curs del projecte Lecxit de foment de l a lectura que ha 

comptat amb 20 alumnes i 16 voluntaris  
 

• Sopar valoració  de la programació de cinema en ver sió original VO 
Altrium divendres 17 després de la pel·lícula. T’hi apunte s?  

 
• Èxit de participació al joc lingüístic Endevina-la!  amb comerços de Sant 

Celoni. Joc de llengua i enginy, organitzat per l'O ficina de Català, 
l'Ajuntament de Sant Celoni i Òmnium Cultural Baix Montseny 
 

• Visita guiada i projecció del curtmetratge The Raku  Experience aquest 
diumenge a les 6 de la tarda a la Rectoria Vella 

 
• Dues pintures més del pintor gòtic celoní Bernat Ma rtorell al MNAC 

 
• Nou servei d'atenció social dels malalts de càncer i les seves famílies a 

l'Hospital de Sant Celoni. Gràcies a la junta local  de Catalunya contra el 
càncer es disposarà d'un treballador social dedicat  a orientar i assessorar 

 
 
 
 
El torneig Robotseny aplegarà més de 300 alumnes de  19 escoles del Baix 
Montseny aquest dissabte a la plaça de la Vila  
  
Robotseny compta amb la implicació d’escoles, ajunt aments i empreses del 
territori 
 
Una fira científica acompanyarà la competició robòt ica 

Alumnes i professors compartiran la feina feta durant tot el curs al torneig Robotseny 
que tindrà lloc aquest dissabte a la plaça de la Vila de Sant Celoni. Hi participaran uns 
300 alumnes provinents de 19 escoles de 9 municipis del Baix Montseny.  



Robotseny és un projecte a nivell comarcal (Baix Montseny) que desenvolupa les 
competències científiques i creatives dels alumnes tot treballant de forma cooperativa. 
També té l’objectiu de crear una xarxa de professorat implicat en aquesta temàtica per 
tal de crear lligams i compartir experiències en aquests àmbits. Com a eines per 
treballar aquests aspectes s’ensenya a programar robots i a dissenyar-los. El projecte 
es desenvolupa a l’aula i té una posada en escena en forma de torneig al final del curs. 
Hi poden participar els alumnes dels centres educatius del Baix Montseny des de 5è 
de primària fins a Batxillerat i Cicles. Durant aquest curs, més de mil  alumnes s’han 
format en programació i disseny en robòtica per participar en aquest projecte 

Dissabte, la participació de l’alumnat es dividirà en dues categories:  Al matí tindrà lloc 
la Robotseny Kids  destinada a alumnes de 5è a 2n d’ESO amb dues subcategories: 
primària i secundària. A la tarda, la Robotseny High  per a alumnes de segon cicle de 
l'ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.  

 
 
Si tens entre 16 i 24 anys i no treballes ni t'està s formant, tens una nova 
oportunitat!  
 
Reunió informativa sobre el programa dimecres 15 a les 10 h a Sax Sala 
 
Dimecres 15 de juny a les 10 del matí a Sax Sala, el Centre de Noves Oportunitats en 
col·laboració de l'Ajuntament de Sant Celoni organitza una sessió informativa per a 
tots els joves del municipi i de l'entorn que tinguin entre 16 i 24 anys i no treballin ni 
s'estiguin formant. Es tracta d'un nou programa que engegarà properament dins el 
marc de la Garantia Juvenil, una proposta totalment innovadora que planteja un 
acompanyament del jove en diferents àmbits: competencial, laboral, formatiu, 
personal, etc a través d’activitats lúdiques, vivencials, dinàmiques i de superació 
personal. S’oferirà la possibilitat de formar-se segons els interessos dels joves, 
activitats de coching, orientació individualitzada i una gran varietat de recursos per tal 
d’aconseguir la inserció laboral i/o formativa. 
 
 
Cloenda del curs del projecte Lecxit de foment de l a lectura que ha comptat amb 
20 alumnes i 16 voluntaris  

Divendres 3 de maig va tenir lloc la cloenda del programa de voluntariat LECXIT del 
curs 2015-2016 promogut per la fundació Jaume Bofill amb el suport de l'Ajuntament 
de Sant Celoni que enguany ha comptat amb la participació de 20 alumnes i 16 
voluntaris. Durant l’acte, voluntaris i voluntàries, infants i les seves famílies varen 
participar d'un laboratori de lletres “Avui és un bon dia per canviar el món”, una activitat 
de reflexió i de debat sobre com podem viure en un món millor i com podem actuar per 
embellir el nostre entorn entre grans i petits. A continuació, l’assessora LIC del 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya va fer el lliurament dels 
diplomes i obsequis tant als infants com als voluntaris pel seu esforç  i dedicació. 
L'acte va acabar amb un berenar als jardins de la Rectoria Vella. 

Aquest any, han participat al programa 3 escoles del municipi: Escola Josep Pallerola, 
Escola Soler de Vilardell i Escola Montnegre de la Batllòria, en total, uns 16 voluntaris i 
20 alumnes que han realitzat la tutoria a la Biblioteca l’Escorxador i a la biblioteca de 
l’Escola Montnegre. La sessió de lectura es fa de forma individualitzada i té una 
durada d’una hora a la setmana. 



De cara al proper curs es preveu que hi hagi més escoles interessades en participar al 
projecte. LECXIT té per objectiu incrementar l'èxit educatiu dels infants a través del 
treball per la millora de la seva comprensió lectora. La clau de LECXIT està en 
treballar de forma lúdica i amena. 

Si tens un bon nivell de català parlat i escrit, vols incidir en l'educació d'un infant 
i disposes de temps lliure pots contactar amb la Rectoria Vella trucant al 93 864 12 13, 
o bé, enviant un c/e a educacio@santceloni.cat o omplint aquest formulari. 

 
Sopar valoració  de la programació de cinema en ver sió original VO Altrium 
divendres 17 després de la pel·lícula. T’hi apuntes ?  
 
Divendres 17 de juny, després de veure la pel·lícula de la programació VO Altrium 
Grandma, l'Ajuntament de Sant Celoni organitza un sopar per tal de fer una valoració 
informal de la programació i fer propostes de cara al setembre, quan tornarà a engegar 
la programació VO després de les vacances d'estiu. El sopar serà a les carpes de Le 
Poupée, a peu dret, en forma de pica pica (inclourà vi i postres), i el preu serà de 12 €. 
Si esteu interessats, us podeu apuntar escrivint a garciaas@santceloni.cat  abans de 
dimecres 15 de juny. Si no podeu venir a sopar però teniu algun suggeriment o 
proposta, també el podeu enviar per correu electrònic. 
 
 
Èxit de participació al joc lingüístic Endevina-la!  amb comerços de Sant Celoni  
 
Joc de llengua i enginy, organitzat per l'Oficina d e Català, l'Ajuntament de Sant 
Celoni i Òmnium Cultural Baix Montseny 
 
Marc Fernández Bou (Premi encertant amb la butlleta recollida a Calçats Pas a Pas) i 
Mercè Renau Amadó (Premi participant amb més jeroglífics encertats)  han estat els 
guanyadors de la campanya Endevina-la! que pretén promoure l'ús de la llengua 
catalana al comerç d'una manera lúdica i engrescadora i afavorir que la gent s'acosti 
als establiments comercials per participar-hi. Tots dos comptaran amb un val 
espectacle + sopar en una pizzeria per a 2 persones de la programació de la tardor de 
2016 al Teatre Ateneu que els ha lliurat aquesta setmana l'alcalde Francesc Deulofeu. 
.  

L'Oficina de Català agraeix la participació de les 632 persones que han emplenat les 
3.016 butlletes i la intervenció dels 55 establiments col·laboradors. A partir del 15 de 
juny i fins al 25 de juliol, trobareu els jeroglífics amb la solució i el nom i adreça de 
l'establiment que l'ha tingut, penjats a la Biblioteca l'Escorxador. 

 
Visita guiada i projecció del curtmetratge The Raku Experience aquest diumenge 
a les 6 de la tarda a la Rectoria Vella  
 
Diumenge 12 de juny, a les 6 de la tarda, a la Rectoria Vella tindrà lloc la visita guiada 
de l’exposició L'experiència raku. Ceràmica de Toni Medalla , a càrrec de l’artista i 
projecció del curtmetratge The Raku Experience.  
 

 
 
Dues pintures més del pintor gòtic celoní Bernat Ma rtorell al MNAC  
 



Arran de la donació d'una part de la col·lecció d'Antonio Gallardo Ballart , el Museu 
Nacional d'Art de Catalunya, ubicat al Palau Nacional de Montjuïc, tindrà dues obres 
més del destacat pintor gòtic Bernat Martorell , nascut a Sant Celoni. 

Les vint obres  que formen aquesta important donació es poden veure en una 
exposició gratuïta al MNAC  fins al 3 de juliol: Noves obres mestres per al museu. Hi 
ha diverses pintures romàniques, però destaquen especialment les taules gòtiques 
d'autors com Pere Serra, Lluís Borrassà, Bernat Martorell, Nicol ás Francés o 
Martín Bernat , entre d'altres. Per la seva qualitat extraordinària es tracta d'una mostra 
especialment recomanable. 

La donació d'Antonio Gallardo Ballart, president dels laboratoris farmacèutics Almirall, 
ha estat possible gràcies a una negociació en la qual han participat els departaments 
de Cultura i Economia de la Generalitat. La meitat de les obres són una donació  i les 
altres deu corresponen a una dació com a pagament  d'impostos. Aquesta donació, 
formada per un conjunt d'obres de primer nivell, és de les més importants que el 
museu ha rebut en tota la seva història. 

El MNAC ja té un ric conjunt d'obres de Bernat Martorell a la col·lecció permanent, 
però ara se n'hi incorporaran dues més procedents de la donació Gallardo. La primera 
és una delicada pintura sobre taula que representa Santa Llúcia repartint almoina . 
Procedeix d'un retaule dedicat a la santa, del qual el MNAC ja té un compartiment amb 
el martiri de Llúcia. L'obra està datada cap a 1435, l'època àlgida en què Martorell va 
pintar el reconegut retaule de Sant Jordi, procedent segurament del Palau de la 
Generalitat i, actualment, repartit entre l'Art Institute de Chicago i el Louvre. A l'altra 
taula, hi ha l'escena de la coronació de la Mare de Déu , en la qual Jesús posa la 
corona al cap de la seva mare. Els protagonistes estan asseguts en un tron doble i 
envoltats per un bell grup d'àngels músics. Aquesta obra se situa al final de la 
producció de Martorell, entre 1445 i l'any de la mort del pintor, el 1452. Es tracta de 
dues pintures molt belles i ben representatives de l'art exquisit de Bernat Martorell. 

 
 
Nou servei d'atenció social dels malalts de càncer i les seves famílies a 
l'Hospital de Sant Celoni  
 
Gràcies a la junta local de Catalunya contra el càn cer es disposarà d'un 
treballador social dedicat a orientar i assessorar 

La Junta local de l´AECC-Catalunya contra el Càncer oferirà un nou servei d´atenció 
social a l´Hospital de Sant Celoni, així com als ambulatoris de la ciutat, per atendre les 
necessitats de caire social dels malalts de càncer i les seves famílies. Segons el 
conveni signat entre les dues parts, un treballador social de l´associació orientarà i 
assessorarà, en qüestions d´indole social, al pacients de càncer i familiars que ho 
necessitin. Aquest professional treballarà en coordinació amb diferents departaments 
de l´hospital, com poden ser oncologia, infermeria, orientació social o psico oncologia. 

Aquest servei s'ofereix, a part de les persones que siguin derivades per part de 
l´Hospital, a qualsevol pacient del Vallès Oriental amb necessitats socials. Només cal 
trucar al 93 200 20 99 per demanar dia de visita. 

La presentació d´aquest nou servei es va fer dimecres 8 de juny a la Sala Bernat 
Martorell de Sant Celoni en presència de l´alcalde Francesc Deulofeu, la regidora de 
Comunitat, Magalí Miracle, el director mèdic de l´Hospital de Sant Celoni, Jordi Roca, 



la presidenta de la Junta Local de l'AECC, Helena Domènech i la directora de RRII de 
l'AECC-Catalunya contra el Càncer de Barcelona, Ma. Àngels Ayra. 

 


