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Tot a punt per la 3a jornada Robotseny aquest dissabte a Sant Celoni
Escoles, ajuntaments i empreses del Baix Montseny sumen esforços per
promoure les competències científiques de l’alumnat
El proper dissabte 10 de juny se celebrarà a Sant Celoni la gran festa de la ciència i la
tecnologia, la 3a jornada Robotseny amb una fira científica i les competicions de robots
que tindran lloc a la plaça de la Vila durant el matí i al Teatre Ateneu a la tarda.
D’aquesta manera culminarà un projecte que creix cada any i que enguany ha
aconseguit implicar a 1.500 alumnes de 26 centres educatius, 10 ajuntaments i 13
empreses del Baix Montseny. Per aquesta tercera edició, el repte que s’ha plantejat a
l’alumnat per part de l’organització i les empreses és la millora del “packaging i la
logística dels seus productes”.

De 10 a 14 h a la plaça de la Vila, 45 equips formats per 5 alumnes de 5è d’Educació
Primària a 2n d'ESO competiran a la Robotseny Kids amb els robots que han
dissenyat, construït i programat durant el curs escolar i en horari lectiu per resoldre les
proves proposades: transport de bidons, organitzar bateries, buidar la sitja,
descarregar la grua, control de qualitat, carregar bidons, recollida de paquets, apilar
palets, recollir bobina, pujar la rampa... tindran 3 rondes de 2 minuts i 40 segons per
aconseguir-ho!
També durant el matí, als carrers al voltant de la plaça, s’hi farà la fira científica amb la
participació dels 26 centres educatius que tindran un espai on els alumnes presentaran
les propostes de millora sobre l’embalatge i logística dels productes de les empreses,
unes propostes que han treballat a classe de forma cooperativa. Tindran 2 minuts per
convèncer el jurat! Com a novetat, la fira també tindrà un espai de mostra de robots i
un altre dedicat al cub de rubik .
A la tarda, Robotseny High donarà pas a l’alumnat de 3r i 4t d'ESO, formació
professional i batxillerat i centrarà l’activitat al Teatre Ateneu. A partir de les 17.30 h
començaran els entrenaments oberts al públic i a les 18. 30 h la competició. Els
alumnes hi participen lliurement per equips amb els robots dissenyats i creats per ells
mateixos a la competició de sumo i rastrejadors. A més, com activitat complementària,
de 17.30 h a 18. 30 h, hi haurà una exhibició- taller de drons al Bar de l’Ateneu.
Robotseny 2017 és possible gràcies a l’empenta de l’Associació Robotseny, del
professorat dels 26 centres educatius que s’han introduït amb il·lusió a la robòtica, la
col·laboració dels 10 ajuntaments participants, del Centre de Recursos Pedagògics del
Vallès Oriental III i de La Selva I del Departament d’Ensenyament, i el suport econòmic
i també amb l'aportació tècnica de valor, de les 13 empreses del Baix Montseny.
Escoles: Escola Montseny (Riells i Viabrea); Institut Vescomtat de Cabrera-Breda
(Breda); Escola L'Alzinar (Campins); Escola Aqua Alba (Gualba); Escola Mare de Déu
del Socors, Institut Vescomtat de Cabrera-Hostalric (Hostalric); Institut Giola, Escola
Damià Mateu, Escola Salvador Sanromà, Escola Ginebró, ( Llinars del Vallès), Escola
El Bruc, Institut El Bruc (Riells Viabrea); Escola Josep Pallerola i Roca, Escola Soler
de Vilardell, Escola Montnegre, Escola L'Avet Roig, Col·legi Cor de Maria, Col·legi La
Salle, Institut Baix Montseny i Institut Escola La Tordera (Sant Celoni); Institut Can
Record (Sant Esteve de Palautordera); Escola Pont Trencat, Escola Fontmartina,
Escola Matagalls i Institut Reguissol (Santa Maria de Palautordera); Escola
Vallgorguina (Vallgorguina).
Ajuntaments: Ajuntament de Breda, Ajuntament de Campins, Ajuntament de Gualba,
Ajuntament d’Hostalric, Ajuntament de Llinars del Vallès, Ajuntament de Riells i
Viabrea, Ajuntament de Sant Celoni, Ajuntament de St Esteve de Palautordera,
Ajuntament de Sta Maria de Palautordera i Ajuntament de Vallgorguina
Empreses: Altervac SA, Arkema Química SA, Givaudan Ibérica SA, Hohner
Automáticos SL, Laboratoris Feltor SA, Hospital de Sant Celoni, Lab Circuits SA,
M'Penta Serveis i Més SL, Oxiris Chemicals SA, Renolit Ibérica SA, Salicru SA, Unión
Químico Farmacéutica (Uquifa) SAU,i Ecología Química Tradebe SA.

Al web www.robotseny.cat les escoles han compartit vídeos i propostes tant de la fira
científica com dels reptes de la competició de robots.

Es presenta el projecte executiu per cobrir les pistes poliesportives de l'escola
Montnegre de la Batllòria
Ja es disposa del projecte executiu per cobrir les pistes poliesportives de l'escola
Montnegre de la Batllòria. La coberta, que és parcialment oberta, consisteix en una
estructura metàl·lica recoberta d'un teixit de polièster ignífug que cobrirà una superfície
total de prop de 950 m2 amb una alçada màxima de 13,7 metres en el punt més elevat.
Aquesta estructura donarà resposta tant a la necessitat d'una pista coberta per fer
gimnàstica en horari escolar com a espai de lleure per infants i joves fora d'horari
escolar i, alhora, permetrà disposar d'un espai cobert per l'organització d'actes
culturals lligats al calendari festiu de la Batllòria.
El projecte també preveu la substitució de les lluminàries actuals de la pista per un
sistema d'il·luminació LED en 3 fases que permet il·luminar tota la pista o las fases que
siguin necessàries. Finalment, la coberta està dissenyada de tal manera que permet
que en un futur es pugui acabar de cobrir la segona pista i, també, possibilita que es
pugui reconvertir en un espai totalment tancat.
El cost de l'obra està previst en 300.000 € i durant els propers mesos es tramitarà la
revisió del projecte per part del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya i l'aprovació definitiva del projecte per part del ple municipal. Un cop
efectuats aquests tràmits es preveu licitar l'obra durant el darrer trimestre de l'any 2017
per tal que aquesta es pugui executar a l'estiu del 2018.
L’arquitecte Eva Porcel Adán va presentar el passat 1 de juny el projecte definitiu a
una comissió formada per l'alcalde, Francesc Deulofeu, la regidora del Consell de
poble de la Batllòria, Helena Lagarda, la directora de l'escola Montnegre, Glòria
Giménez i els tècnics d'educació i esports de l'Ajuntament.
La directora de l'escola, Glòria Giménez, va manifestar la seva "satisfacció pel
disseny del projecte ja que dóna resposta a les necessitats de l'escola i de la
Batllòria i, a més a més, permetria que en un futur es pogués ampliar la
cobertura o fer el tancament total de l'espai".
L'alcalde, Francesc Deulofeu, va valorar "molt positivament la complicitat de la
direcció i l'AMPA de l'escola aportant idees al projecte que l'arquitecta ha sabut
rebre i plasmar en la proposta. A més a més, amb aquesta construcció s'amplien
les possibilitats d'usos de la pista poliesportiva en festes i actes culturals que en
podran gaudir tant l'escola com les entitats i els seus ciutadans".

Guanya el carrer de la Senyoreta Rosita i hi ha un empat en el nom de la plaça
entre del Coneixement i Muriel Casals
Votació oberta fins el 18 de juny per desempatar el nom de la plaça
La votació per escollir el nom de la plaça i del carrer de l'àmbit de Can Sans/Institut es
va tancar aquest diumenge amb la participació de 224 persones majors de 16 anys i
empadronades a Sant Celoni (es van desestimar els vots d'unes altres 6 persones que
no complien aquests requisits). Els resultats han estat molt ajustats tal i com es pot
veure en els quadres següents que constaten el nom del carrer de la Senyoreta Rosita

com a guanyador per una banda i l'empat a 66 vots en el nom de la plaça entre Muriel
Casals i Coneixement. Per desempatar, s'ha obert un nou període de votació des d'ara
i fins el 18 de juny via web municipal.
Vots

Nom del Carrer
De la Senyoreta Rosita

52

Del Torrent de Can Sans

50

De la Llibertat

49

Del Jovent

46

De Santi Santamaria

24

En blanc

3

TOTAL

224

Nom de la Plaça

Vots

Del Coneixement

66

De Muriel Casals

66

Del Bosc

64

Del Futur

19

De la Democràcia

7

En Blanc

2

TOTAL

Nom de la
plaça

224

Breu explicació

El projecte d'urbanització de la plaça integra elements concrets del
Coneixement coneixement com són: una espiral de Fibonacci, les regletes de
Maria Antònia Canals, els sòlids platònics, la representació gràfica
del teorema de Pitàgores entre d'altres. Els equipaments estan

destinats al coneixement.

Muriel
Casals

Economista, professora universitària, presidenta d'Òmnium Cultural
del 2010 al 2015, diputada de Junts pel Sí al Parlament de
Catalunya. De tarannà afable i compromisos ferms. Va morir el
febrer de 2016.

Els alumnes de l'Escola d'Adults embelleixen la plaça Baix Montseny en el marc
d'un projecte d'Aprenentatge Servei
Un grup d'alumnes d'ESO 1 de l'Escola d'Adults han pintat una paret de la plaça Baix
Montseny, situada davant de l'equipament Sax Sala, amb imatges i missatges per tal
de fomentar els hàbits saludables, en el marc d'una innovadora proposta educativa
anomenada Aprenentatge Servei. Els treballs de pintura es van dur a terme el passat
dia 2 de juny, i hi van ser convidats tots els veïns del barri perquè és un espai
compartit per gent de moltes edats amb diferents interessos i que en fa diferents usos.
L'Aprenentatge Servei és una proposta educativa que combina processos
d'aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat. Es concreta
en un projecte en el qual els participants es formen treballant sobre necessitats reals
del seu entorn amb l'objectiu de millorar-lo. L'alumnat, alhora que ofereix un servei,
aprèn a ser ciutadà i a desenvolupar el compromís cívic. Per aprendre a exercitar la
ciutadania de forma responsable i compromesa cal fer-ho des de la reflexió, però
també des de la pràctica.
Aquesta actuació està emmarcada en el Pla municipal d'Educació al llarg i ample de la
vida, que consisteix en promoure noves metodologies educatives partint
d'aprenentatges previs de l'alumnat i treballant des de la seva motivació. Alhora,
l'actuació també permet millorar l'entorn i el benestar de les persones, afavorir i
potenciar el sentiment de pertinença i arrelament del territori i vincular les noves
estratègies d'aprenentatge i d'educació en valors amb necessitats reals de l'entorn per
tal d'afavorir les expectatives educatives.

Renovació del DNI a Sant Celoni els dies 21 i 23 de juny. Cal demanar hora el 12
de juny a la Policia local!
Dilluns 12 de juny es podrà reservar hora per efectuar la renovació del DNI, que es
durà a terme els dies 21 i 23 de juny per part del personal de la Comissaria de Policia
de Granollers. Per efectuar la reserva caldrà presentar-se a la seu de la Policia Local
amb el DNI a renovar el dia 12 de juny a partir de les 8 del matí. La reserva no cal que
la faci l'interessat però sí que ha de portar el DNI de la persona per qui demani hora.
Aquest servei està reservat a les persones empadronades a Sant Celoni i La Batllòria.

Agents de la Policia local rescaten una gossa de l'interior d'un vehicle tancat
Una trucada va alertar la Policia Local fa unes dies que hi havia una gossa tancada a
l'interior d'un vehicle aparcat a ple sol, a l'aparcament Centre (darrere el col·legi La
Salle). Una patrulla es va desplaçar a l'aparcament i va aconseguir obrir el cotxe i
rescatar i refrescar l'animal, que mostrava signes de trobar-se sota els efecte d'un cop
de calor. Tot seguit, els agents van localitzar al propietari del vehicle i van poder
comprovar que aquesta persona tenia a casa seva altres dos gossos, un d'ells de raça
potencialment perillosa, i l'altre trobat ja mort, en condicions higièniques i sanitàries
deficients.
Els gossos els van traslladar al centre caní Can Clarens de Vallgorguina, i el propietari
i una altra persona van ser denunciats per un pressumpte delicte d'abandonament i
maltractament animal.

El Dia d'en Loni omple d'infants, joves i famílies el centre de la Vila
L'edició d'enguany del Dia d'en Loni, la fira infantil i juvenil de Sant Celoni organitzada
dissabte va presentar una oferta lúdica de qualitat per a les famílies amb infants i joves
i va promocionar l'oferta comercial i turística del municipi. Més de 30 activitats, més de
50 parades repartides a les quatre places del centre de la Vila (Comte del Montseny,
de l'Església, de la Vila i del Bestiar) van aconseguir moure un gran nombre de
visitants. Tot i la inestabilitat del temps, el Dia d'en Loni va ser un èxit: s'estima que
van visitar la Fira en torn de 3000 persones, i es van repartir més de 850 polseres als
infants i joves visitants (350 més que l'edició anterior).
Totes les diferents activitats van ser molt ben acollides, especialment les pensades per
a joves: el rocòdrom i els simuladors de F1 instal·lats a Can Ramis, que no van parar
de rebre nous participants. Entre els més menuts, van tenir força èxit el carrousel, els
inflables aquàtics i els rucs.
El Dia també va comptar amb la participació dels joves de l'Institut amb les seves
activitats solidàries de lluita contra el càncer infantil, la Colla Bastonera i l'ARRELCAT,
els Cantairer, que van completar un dia rodó.

Comencen les caminades a la fresca dels dimecres de juny i juliol. T'hi apuntes?
Es tracta de caminades d'unes dues hores de durada a un ritme assequible per llocs
propers a Sant Celoni, conduïdes per gent del CESC. Cada dimecres de juny i juliol,
tothom qui vulgui participar cal que estigui 10 minuts abans de les 7 de la tarda a la
plaça Comte del Montseny amb el seu vehicle, per tal de repartir a tothom en el mínim
nombre de cotxes disponibles i sortir puntualment a les 7 cap al punt d'inici de la
caminada.
El programa, batejat amb el nom de Dimecres a la fresca, és totalment gratuït, i consta
de les sortides següents:
•
•

7 juny: Pujada al Matagalls
des de Coll Formic per veure la Posta de Sol i la Lluna.
14 juny: Itinerari per Mosqueroles
Turó d'en Costa, Can Guilló, Can Mataburros

•

•
•
•
•
•

21 juny: Circular per Vallgorguina
Can Plana de Dalt, Font Perdigot, Casa Nova de Pibernat, Font Figuerassa,
Sot de Can Vila, Vallgorguina
28 juny: Circular per la falda del Montseny
Campins, Can Prat, Can Pereres, Can Perepoc, GR 5, Campins
5 juliol: Circular pel Montnegre
zona Vila-rasa i Can Terrades
12 juliol: Rodalia de l'Institut
Institut, Can Riereta, La Farga-Castell d'en Mateu, Can Illa, Virgili, Institut
19 juliol: Itinerari per la Vall d'Olzinelles
Ca l'Agustí, Coll Blanc, Embassament, Forn de calç, Riera d'Olzinelles
26 juliol: Camins de Mosqueroles
Circular Mosqueroles, Castell dels Moros

66è Homenatge a la Gent Gran de la Batllòria aquest diumenge al matí
El Patronat de la Gent Gran organitza aquest diumenge el 66è Homenatge a la Gent
Gran de la Batllòria amb a col·laboració del Consell de Poble, la Colla Gegantera de la
Batllòria i l’Ajuntament de Sant Celoni. Aquest és el seu programa:
•
•
•

•

A les 10, a l'Església de la Batllòria
Missa Solemne
tot seguit, a la pl. de l'Església
Ballada de Gegants
A les 12 h, al Parc del Camí Ral
Inauguració del Parc del Camí Ral, amb un Concert de Góspel a càrrec del
Cor Góspel de Sant Celoni, dirigit per Karol Green, amb Fer Tejero (piano).
A les 14 h, al menjador de les Escoles
Dinar de Germanor i Ball Fi de Festa, amb l'organista Àlex

