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Dijous , 16 de juny de 2016

 

• L’Ajuntament s’uneix a les mostres de condol i soli daritat amb les 
víctimes d’Orlando. “Una vegada més hem de mostrar el rebuig més 
contundent a qualsevol forma de violència”.
 

• Gran èxit del torneig 
han guanyat? 
 

• Comencen les preinscripcions a l’Escola d’Adults pe l curs 2016
mereixes una segona oportunitat! El curs comença el  19 de setembre
 

• Alumnes de l’Escola d’Adults presenten 
documental sobre la falta d’oportunitats.
tothom mereix  una segona oportunitat
 

• L’Endevina- la ofereix més de 50 jeroglífics a la Biblioteca l’ Escorxador de 
Sant Celoni. No t’ho perdis!
 

• Alumnes de 3 de la ESO d
refugiats sirians. “El món no està en perill per le s males persones sinó 
per aquelles que permeten la maldat”
 

• L'escola Soler de Vilardell celebra 10 anys. Felici tats!
 

• Obertes les inscripcions a la 7a Fira de Mús
7a Fira Sound Celoni
dissabte 9 de juliol
 
 

• Comença la venda de tiquets pel sopar de revetlla d e Sant Joan a la plaça 
de la Vila. No et quedis sense!
revetlla i un ball amb Blue 
 

• La nova edició de Pòdium reconeixerà a 243 esportis tes celonins. 
Felicitats a tots i totes!

 
 
 
L'Ajuntament s'uneix a les mostres de 
d'Orlando  
 
“Una vegada més hem de mostrar el rebuig més contun dent a qualsevol forma 
de violència”.  
 

2016 

L’Ajuntament s’uneix a les mostres de condol i soli daritat amb les 
víctimes d’Orlando. “Una vegada més hem de mostrar el rebuig més 
contundent a qualsevol forma de violència”.  

Gran èxit del torneig Robotseny Baix Montseny. Vols saber quins equips 

Comencen les preinscripcions a l’Escola d’Adults pe l curs 2016
mereixes una segona oportunitat! El curs comença el  19 de setembre

Alumnes de l’Escola d’Adults presenten Estem aquí per millorar. Un 
documental sobre la falta d’oportunitats.  El missatge de l’alumnat és que 

una segona oportunitat  

la ofereix més de 50 jeroglífics a la Biblioteca l’ Escorxador de 
Sant Celoni. No t’ho perdis!  

Alumnes de 3 de la ESO d e La Tordera fan un manifest de suport als 
refugiats sirians. “El món no està en perill per le s males persones sinó 
per aquelles que permeten la maldat”  

L'escola Soler de Vilardell celebra 10 anys. Felici tats!  

Obertes les inscripcions a la 7a Fira de Mús ica al carrer Sound Celoni
Fira Sound Celoni  de música al carrer tindrà lloc al centre de la Vil a el 

dissabte 9 de juliol  

Comença la venda de tiquets pel sopar de revetlla d e Sant Joan a la plaça 
de la Vila. No et quedis sense!  Al Teatre Ateneu hi haurà un sopar de 
revetlla i un ball amb Blue MOON i la Batllòria, sopar i revetlla al carrer! 

La nova edició de Pòdium reconeixerà a 243 esportis tes celonins. 
Felicitats a tots i totes!  

L'Ajuntament s'uneix a les mostres de condol i solidaritat amb les víctimes 

“Una vegada més hem de mostrar el rebuig més contun dent a qualsevol forma 

L’Ajuntament s’uneix a les mostres de condol i soli daritat amb les 
víctimes d’Orlando. “Una vegada més hem de mostrar el rebuig més 

Robotseny Baix Montseny. Vols saber quins equips 

Comencen les preinscripcions a l’Escola d’Adults pe l curs 2016 -17. Et 
mereixes una segona oportunitat! El curs comença el  19 de setembre  

millorar. Un 
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e La Tordera fan un manifest de suport als 
refugiats sirians. “El món no està en perill per le s males persones sinó 
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de música al carrer tindrà lloc al centre de la Vil a el 

Comença la venda de tiquets pel sopar de revetlla d e Sant Joan a la plaça 
Al Teatre Ateneu hi haurà un sopar de 

MOON i la Batllòria, sopar i revetlla al carrer!  

La nova edició de Pòdium reconeixerà a 243 esportis tes celonins. 

condol i solidaritat amb les víctimes 

“Una vegada més hem de mostrar el rebuig més contun dent a qualsevol forma 



L’Ajuntament de Sant Celoni s'uneix a l’acte de condemna a l'atemptat i solidaritat 
amb les víctimes d'Orlando convocat per la Pataforma LGTBI de Catalunya dilluns 
vespre a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. L’alcalde Francesc Deulofeu lamenta 
que “una vegada més hem de mostrar el rebuig més contun dent a qualsevol 
forma de violència, com Ajuntament ens comprometem a seguir sent agents 
actius en la promoció de la diversitat com a font d e riquesa i llibertat”.  
 

Gran èxit del torneig Robotseny Baix Montseny. Vols  saber quins equips han 
guanyat?  
 
La plaça de la Vila va acollir dissabte la gran festa de la ciència i la tecnologia, el 
torneig Robotseny Baix Montseny amb la participació de més de 300 alumnes 
provinents de 19 escoles de 9 municipis de la comarca. Un gran èxit d'implicació dels 
alumnes, professors, ajuntaments i empreses.  Mireu l'àlbum de fotos! 

GUANYADORS ROBOTSENY KIDS  

PREMIS FIRA CIENTÍFICA  

PRIMÀRIA 

• Premi a la millor presentació de la fira a Fontmartina-6 de l’escola Fontmartina 
de Santa Maria de Palautorder 

•  Premi a la idea més creativa a Els Brucs de l’escola El Bruc de Riells i Viabrea 
• Premi a la parada de la fira millor decorada a Robocor 1 del Col·legi Cor de 

Maria de Sant Celoni 

SECUNDÀRIA 

• Premi a la millor presentació de la fira a p2 Xufla de la secció institut Can 
Record de Sant Esteve de Palautordera 

• Premi a la idea més creativa a Llunatikds de l’Institut Reguissol de Santa Maria 
de Palautorder 

• Premi a la parada de la fira millor decorada a Torrobots de l’Institut Escola La 
Tordera mancomunat entre Sant Celoni i Santa Maria de Palautordera 

 
PREMIS DE LA COMPETICIÓ DE ROBOTS  

PRIMÀRIA 

• Premi a l’aportació més destacada al web a l’escola El Bruc de Riells i Viabrea 
• Premi al robot més fiable a Simpsons de l’escola Mare de Déu dels Socors de 

Hostalric 
• Premi a la missió in situ a Simpsons de l’escola Mare de Déu dels Socors de 

Hostalric 
• Premi al robot que ha obtingut més punts a Simpsons de l’escola Mare de Déu 

dels Socors de Hostalric 

SECUNDÀRIA 

• Premi al robot més fiable a Robotgiol 1 de l’Institut Giola de Llinars del Vallès 
• Premi a la missió in situ a la Salle wars del Col·legi La Salle de Sant Celoni 



• Premi al robot que ha obtingut més punts a Robotgiol 1 de l’Institut Giola de 
Llinars del Vallès 

GUANYADORS ROBOTSENY HIGH  

• Premi al millor robot rastrejador al robot Jimmy de Ismael Sola de l’Institut Baix 
Montseny 

• Premi al millor robot sumo de lego al robot Sumo McFede d’Adrià Romero, Àlex 
Fernàndez, Aleix Ramírez i David Pérez de l’Institut Giola 

• Premi al millor robot sumo d’arduino  al robot Fiction de Judith Victory, Marta 
Alcázar i Marta Beltrán del Col·legi Cor de Maria 

• Premi al millor robot ballarí al robot Wall-e i Eve d’Anaïs Barbarà i Júlia 
Berenguer de l’Institut Baix Montseny 

 
 
Comencen les preinscripcions a l'Escola d'Adults pe l curs 2016-17. Et mereixes 
una segona oportunitat!  
 
El curs comença el 19 de setembre.  

Del 13 al 29 de juny està obert el període de preinscripció i la matrícula a l’Escola 
d’Adults de Sant Celoni ubicada a Sax Sala. Al nou curs 2016-17 trobaràs 
ensenyaments inicials, GESO presencial, accés al sistema reglat, idiomes, 
Tecnologies de la Informació i de la comunicació... Et mereixes una segona 
oportunitat! 

Tingues en compte les dates: 

1r PAS: PREINSCRIPCIÓ  

• Del 13 al 29 de juny: truca i sol·licita una entrevista d’orientació 
• Del 20 al 29 de juny: Formalitza la inscripció 

2n PAS: MATRÍCULA  

• Alumnat antic: del 6 al 10 de juny 
• Alumnat nou: del 18 al 25 de juliol 

 
Per idiomes, si ets alumnat antic, del 13 al 17 de juny, i si ets alumnat nou, la 
preinscripció comença el 29 d’agost. 

El curs comença el 19 de setembre.  

Per a més informació: 
Sax Sala 
c. Montserrat, 28 
Tel. 93 867 41 75 
cfadults@santceloni.cat 
www.santceloni.cat/saxsala 



Alumnes de l’Escola d’adults presenten Estem aquí per millorar. Un documental 
sobre la falta d’oportunitats  
 
El missatge de l’alumnat és que tothom mereix  una segona oportunitat 
 
L’alumnat del Grup de Certificat de l’Escola d’Adults de Sant Celoni ha presentat el 
documental participatiu Estem aquí per millorar. Un documental sobre la falta 
d’oportunitats, un treball ideat, gravat i muntat per ells mateixos. El missatge de 
l’alumnat, joves d’entre 19 i 30 anys que en el seu moment no van poder estudiar per 
motius diversos, és que totes les persones es mereixen una segona oportunitat per 
formar-se i treballar, i que tothom ha de tenir dret a accedir a les mateixes oportunitats 
per construir-se un futur millor, sense discriminació ni racisme. 
El documental és el resultat final del “Taller YOUTHME: itinerari d’empoderament a 
través del vídeo” que s’ha realitzat durant 8 mesos al Centre de Formació d’Adults Baix 
Montseny amb l’objectiu d’acompanyar, orientar i enfortir les capacitats d’aquests joves 
que en en el seu moment no van tenir l’oportunitat d’estudiar i es van quedar fora del 
sistema formal. 

Podeu veure el documental a l'enllaç següent. 

L'Endevina-la  ofereix més de 50 jeroglífics a la Biblioteca l'Es corxador de Sant 
Celoni. No t'ho perdis!  
 
L'Endevina-la, joc de llengua i enginy organitzat per l'Oficina de Català, l'Ajuntament de 
Sant Celoni i Òmnium Cultural Baix Montseny, ha preparat més de 50 jeroglífics que 
es podran resoldre del 15 de juny al 27 de juliol a la Biblioteca l'Escorxador de Sant 
Celoni. 

Un total de 56 jeroglífics es trobaran distribuits per l'entrada de la Biblioteca i tindran 
preguntes de tot tipus, com "Què llegeixes?" "Què hi ha per sopar?" o "D'on és aquest 
músic?", per posar a provar l'enginy dels usuaris. No obstant, totes les respostes 
vindran incloses amb la pregunta. 

 

 

Alumnes de 3r de la ESO de La Tordera fan un manife st de suport als refugiats 
sirians  
 
“El món no està en perill per les males persones si nó per aquelles que permeten 
la maldat” (Einstein) 
 
Alumnes de 3r de la ESO de l'Institut Escola La Tordera de Sant Celoni han preparat 
un manifest de suport als refugiats sirians, que van llegir aquest dimarts a la sala de 
plens de l'Ajuntament de Sant Celoni. Amb aquest manifest, els alumnes van 
expressar el seu total rebuig a la violència i la necessitat que els governs tinguin més 
empatia envers els refugiats, persones que cada cop tenen menys oportunitats. 

El text el van redactar després de participar a un taller sobre "Violència i resolució de 
conflictes" de l'entitat TRENKALÒS en el marc de les activitats complementàries que 
ofereix l'Ajuntament a les escoles. Mitjançant una xerrada de sensibilització sobre la 
violència com a fenomen social, els escolars van poder formar-se en matèria de 
resolució de conflictes i van conèixer diverses situacions bèl·liques, així com de 
participació i implicació en cooperació internacional. 



MANIFEST PEL SUPORT ALS REFUGIATS SIRIANS  

Benvolgut Ajuntament de Sant Celoni, 
 
Hem vingut des de l’Institut Escola La Tordera per presentar-vos un manifest respecte 
el que està passant amb els refugiats de Síria. 
No hi havia una crisi humanitària europea d’aquesta magnitud des que va tenir lloc la 
Segona Guerra Mundial. Fa cinc anys va començar a Síria el conflicte que, avui en dia, 
ens porta milers i milers de refugiats a les portes d’Europa. Quan parlem de refugiats, 
parlem de gent de qualsevol gènere, edat i condició social i econòmica, que s’ha vist 
forçada a deixar-ho tot per culpa de la por real que els provoca la guerra i intenten 
entrar a Europa cercant un lloc més segur. Tot sovint els adults ens pregunten què 
voldríem ser de grans, donant-nos sempre esperances de futur. Però la qüestió és: 
què passa amb els refugiats? Cada dia tenen menys oportunitats. 
 
Aquests refugiats tenen dret a rebre protecció internacional, però cada vegada hi ha 
més governs que no compleixen la seva obligació i intenten evitar que aquesta gent 
entri en el seu territori. Molts d’aquests refugiats s’han trobat que al voler entrar a 
Europa se’ls impedeix l’entrada. Per altra banda, la majoria dels països europeus, 
entre els quals hi ha Espanya, estan vivint una greu crisi econòmica i l’entrada dels 
refugiats, pot suposar una amenaça pels escassos llocs de treball, un problema 
d’allotjament i pot empitjorar l’estat del benestar. 
 
Per tot això manifestem que:  
Ens sembla imperdonable la mort de milers de persones buscant una oportunitat que 
molts, com nosaltres, aconsegueixen tan sols al néixer, i que, veient aquests fets els 
governs només empitjorin la situació tancant les fronteres i destruint les esperances i 
els somnis dels refugiats. Seria necessari que els governs tinguessin més empatia 
amb els refugiats, adonant-se que, per sobre dels seus interessos econòmics, és 
important acollir a aquesta gent, ja que són persones com nosaltres, estan emparats 
pels mateixos drets humans, però han tingut la mala sort d’haver nascut en un país 
que està en guerra. 
¿O no existeix encara, en moltes persones del nostre voltant, el trist record de l’exili 
d’elles mateixes o de familiars quan durant la Guerra Civil Espanyola van haver de 
fugir cap a un altre país on es van haver d’integrar per començar una nova vida? Molts 
d’aquests refugiats han mort intentant arribar aquí, i ara, els que ho han aconseguit, 
s’enfronten a la falta de reacció de la Unió Europea. Podem permetre que aquesta 
situació continuï així? 
Què podem fer nosaltres per què tot això millori? L’únic que podem fer és intentar que 
el major nombre d’habitants d’aquí se n’adoni del que realment està passant com hem 
fet nosaltres, i d’aquesta manera, fer pressió als governs perquè obrin les fronteres i 
aconseguir així canviar aquesta realitat. 

“El món no està en perill per les males persones sinó per aquelles que permeten la 
maldat” (EINSTEIN) 
 
Gràcies per la vostra atenció, 
 
Alumnes de tercer d’ESO  
Institut Escola La Tordera 

 
 
L'escola Soler de Vilardell celebra 10 anys. Felici tats!  



L'escola Soler de Vilardell ha celebrat els seus primers 10 anys d'escola amb una 
caminada divendres 28 de maig, on alumnes, mestres i família van dirigir-se als 
terrenys del nou edifici. Allà van construir un mur de colors escenificant l'inici de les 
obres. Amb la companyia del gegantó de l'escola, L'Antonieta dels diables, i el grup de 
batucada Sant Celoni Tigers, la festa va continuar amb una xocolatada, tallers i la 
pintada d'un mural commemoratiu. 

L'escola va néixer l'any 2006 per donar cabuda a 21 nens i nenes que havien quedat 
sense plaça a la resta d'escoles del municipi. Aquesta s''havia de construir als terrenys 
de l'antiga Forestal, però provisionalment va ubicar-se a l'edifici Puigdollers, que l'any 
2008 va haver d'ampliar-se i al que s'han afegit mòduls a mesura que han anat 
passant els cursos. El curs 2012-13 va marcar un punt d'inflexió, doncs les famílies 
van exigir el nou edifici, i el curs següent l'ajuntament va oferir 1,5 milions d'euros a la 
Generalitat per les obres d'aquest edifici i un de cicles formatius. Mentrestant, l'escola 
començava el treball cooperatiu, el projecte de cultura emprenedora, la biblioteca, la 
setmana cultural o els escacs. 

Des de l'AMPA de Soler de Vilardell asseguren que "no podem dir que sembla que fos 
ahir, doncs cadascun d'aquests 10 anys ha estat una lluita per encabir la construcció 
d'un edifici en condicions a l'agenda pressupostària. L'arquitectura, però, no ha estat 
un factor limitant per forjar una escola amb un projecte sòlid i innovador." 

Amunt Soler de Vilardell!  

 

 

Obertes les inscripcions a la 7a Fira de Música al carrer Sound Celoni!  
 
La 7a Fira Sound Celoni  de música al carrer tindrà lloc al centre de la Vi la el 
dissabte 9 de juliol.  
 
Del 30 de maig al 30 de juny  està obert el període d'inscripcions per participar a la 7a 
Fira Sound Celoni de música al carrer, que tindrà lloc al centre de la Vila el dissabte 9 
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 30 de juny, al web www.soundceloni.com a l'apartat 
d'inscripcions; 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 quatre grups que actuaran als Tastets Musicals  
organitzats per la Biblioteca, del dilluns 29 d’agost al dijous 1 de setembre, a la Plaça 
de la Biblioteca. També seleccionaran cinc grups que seran programats per actuar al 
segon escenari del Espai Barraques de la Festa Major de Sant Celoni , el dissabte 3 
de setembre. 



 

 

Comença la venda de tiquets pel sopar de revetlla d e Sant Joan a la plaça de la 
Vila. No et quedis sense!  
 
El proper dijous 23 de juny, diverses entitats del municipi i l'Ajuntament de Sant Celoni 
organitzen l'arribada de la Flama del Canigó i la revetlla popular de Sant Joan a la 
plaça de la Vila. Per això ja es poden comprar els tiquets numerats els dies 13, 15, 17 i 
20 de juny al local dels geganters (c. Sant Pere, 41), de 6 a 9 del vespre. 

No et perdis cap de les activitats que es duran a terme a la plaça de la Vila, on 
celebrarem l'arribada de la Flama del Canigó amb sardanes, cercavila i el ball 
d'homenatge. Després tindrà lloc un sopar de revetlla, i seguidament, correfoc amb els 
Diables i cercavila. Per acabar, ball fins les 5 de la matinada amb la Banda del Coche 
Rojo i punxa-discs amb DJC. 
Al Teatre Ateneu hi haurà un sopar de revetlla i un ball amb Blue MOO. A la Batllòria, 
sopar i revetlla popular al carrer de les Escoles.  

 

La nova edició de Pòdium reconeixerà a 243 esportis tes celonins. Felicitats a 
tots i totes! 

La nova edició de Pòdium reconeixerà un total de 243 esportistes celonins i celonines 
que al llarg de 2015-2016 han obtingut resultats destacats a la seva disciplina. Aquest 
acte de reconeixement públic a la temporada que finalitza, tindrà lloc als jardins de la 
Rectoria Vella, divendres 17 de juny a 2/4 de set de la tarda. 
 
Els premiats són 243 esportistes i 12 equips que es troben distribuïts de la manera 
següent: ARC Sant Celoni (9 esportistes), Club Bàsquet Sant Celoni (3 equips i 39 
esportistes), Club Vòlei Sant Celoni (3 equips i 34 esportistes), Patinatge Artístic Sant 
Celoni (21 esportistes), Club Karate Just (36 esportistes), Penya Barcelonista Sant 
Celoni (2 equips i 31 esportistes), Club Atletisme Sant Celoni (17 esportistes), Club 
Esportiu Sant Celoni (2 equips i 27 esportistes), Club Atletisme Baix Montseny (6 
esportistes), Motoclub Sant Celoni (8 esportistes) i Club Patí Sant Celoni (2 equips i 18 
esportistes). 

 


