
 
 
 
NOTA DE PREMSA 
 
 

• Sant Celoni reconeixerà l'esforç i èxit de 204 esportistes de 9 clubs 
celonins aquest divendres a Pòdium 2017 
 

• Resultats de totes les proves del Robotseny!Tot un èxit gràcies a la 
implicació de més de 1500 alumnes de 26 escoles, 10 ajuntaments i 12 
empreses al llarg de tot un curs  
 

• L'Ajuntament reforça la Policia Local amb 4 agents 
 

• Onada d'incivisme a les àrees d'aportació de deixalles 
 

• Comencen les preinscripcions dels cursos d'ensenyaments inicials, 
accés al sistema reglat i informàtica de l'Escola d'Adults pel curs 2017-18! 
 

• Joves celonins donen un cop de mà en l'ús del mòbil a la gent gran del 
Casal 
 

• Inauguració de l’exposició sobre les obres dels alumnes del Taller de 
dibuix i pintura del CME aquest dissabte a les 17.30 h a Can Ramis 

 
• Comença la venda de tiquets numerats pel Sopar de Sant Joan a la plaça 

de la Vila 
 

• 65 persones segueixen el passos de l'exili amb l'Assumpta Montellà 
 

• Oberta la inscripció a la Fira de Música al Carrer Sound Celoni 2017 

 
 

Sant Celoni reconeixerà l'esforç i èxit de 204 esportistes de 9 clubs celonins 
aquest divendres a Pòdium 2017 

La nova edició de Pòdium reconeixerà aquest divendres un total de 204 esportistes 
celonins que al llarg de la temporada 2016-2017 han obtingut resultats destacats a la 
seves disciplines. 

Dels 204 esportistes premiats, 64 ho són a títol individual, i els 140 restants, com a 
components d'algun dels 10 equips que aquesta temporada han assolit algun títol o 
actuació destacada en el seu esport. 

Els esportistes premiats pertanyen a un total de 9 clubs celonins. En els esports 
individuals han destacat, entre altres, Joan Just Clopés, medalla de bronze al 
Campionat d'Espanya de karate de federacions; la seva germana Júlia Just Clopés, 
campiona d'Espanya infantil de karate; Oriol Madí, doble campió de Catalunya dels 

   



100 i 200 m. promesa; Fanta Cissé, subcampiona de Catalunya de salt d'alçada 
júnior; i Albert Galín, rècord d'Espanya dels 20 km. marxa en pista M-65. Entre els 
esports d'equip, els equips alevins A, C i D i el de veterans de la UE Sant Celoni han 
aconseguit l'ascens en les respectives categories de futbol; l'equip de veterans del 
Club Patí Sant Celoni, subcampió de Catalunya d'hoquei patins; i l'equip júnior del 
Club Bàsquet Sant Celoni, campió de Catalunya, entre d'altres. 

Al quadre següent podeu veure la llista completa de clubs, equips i esportistes que 
rebran un reconeixement: 

Club Equips Esportistes 

Unió Esportiva Sant Celoni 6 90 

Club Bàsquet Sant Celoni 2 29 

Club Patí Sant Celoni 2 21 

Karate Club Just 
 

26 

Club Atletisme Baix Montseny 
 

9 

Club Patinatge Artístic Sant Celoni 
 

9 

Centre Excursionista Sant Celoni 
 

8 

Club Atletisme Sant Celoni 
 

7 

Club Arc Sant Celoni 
 

5 

Pòdium 2017 compta amb el patrocini de les empreses: Delta Tècnic, SA i Laboratoris 
Feltor, SA. 

Moltes felicitats a tothom! 

 

 

Resultats de totes les proves del Robotseny! 

Tot un èxit gràcies a la implicació de més de 1500 alumnes de 26 escoles, 10 
ajuntaments i 12 empreses al llarg de tot un curs! Felicitats a tots i totes!  

 

ROBOTSENY KIDS 

Fira científica: 



Categoria Educació primària: 

• Premi a la millor proposta: Escola Salvador Sanromà A 
• Premi a la idea més creativa: Escola El Bruc B 
• Premi al millor màrqueting: Escola Vallgorguina 
• Premi a la millor idea d’empresa: Escola Mare de Déu dels Socors A 

Categoria Educació secundària: 

• Premi a la millor proposta: Institut Giola 
• Premi a la idea més creativa: SES Can Record 
• Premi al millor màrqueting: Institut Vescomtat de Cabrera - Hostalric 
• Premi a la millor idea d’empresa: Institut Vescomtat de Cabrera – Breda 

 

Competició de robots: 

Categoria Educació primària: 

• 1r premi: Robòtics – Escola El Bruc 
• 2n premi: Sense Sensors: Escola Vallgorguina 
• 3r premi: Robo crack – Escola Mare de Déu dels Socors 
• Premi al millor robot de la prova in situ: Robodoc – Escola L’Alzinar 

Categoria Educació secundària: 

• 1r premi: Salle Trek – Col•legi La Salle Sant Celoni 
• 2n premi: Salle Wars – Col•legi La Salle Sant Celoni 
• 3r premi: Gegants – SES Can Record 
• Premi al millor robot de la prova in situ: Salle Trek – Col•legi La Salle Sant 

Celoni 

 

Rubikseny: 

Rubikseny Kids: 

• Categoria cicle superior: Kilian Fernández – Escola Josep Pallerola i Roca 
• 1r i 2n d’ESO: Lian Viarnés – Institut Baix Montseny 

Rubikseny High: 

• Categoria 3r i 4t d’ESO: Víctor Coris – Institut Baix Montseny 

 

ROBOTSENY HIGH 

1r Premi seguidors: GirlBot – Col·legi La Salle Sant Celoni 
2n Premi seguidors: JuviBot - Institut Baix Montseny 



1r Premi Sumo comercial: Pacol Team - Institut Giola 
2n Premi Sumo comercial: Cracker - Institut Vescomtat de Cabrera - Hostalric 

 

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.  
 
 
L'Ajuntament reforça la Policia Local amb 4 agents 

Aquest matí han pres possessió del seu càrrec davant l'alcalde de Sant Celoni, 
Francesc Deulofeu, quatre nous agents com a funcionaris interins, que s'afegeixen al 
contingent de la policia local. La incorporació de tres d'aquests agents, del 15 de juny 
al 15 de setembre, servirà per reforçar la campanya d'estiu i l'altre cobrirà una baixa de 
llarga durada. 

 

Onada d'incivisme a les àrees d'aportació de deixalles 

Aquest cap de setmana s'ha registrat una onada d’incivisme a les àrees d’aportació de 
residus amb l'aparició de molts matalassos, runa, ferros, caixes de cartró...al terra al 
costat dels contenidors, molts d'ells buits. En aquests moments s'està treballant per 
recuperar la normalitat amb la recollida de tots aquests materials dipositats de manera 
incorrecte. L'Ajuntament recorda a la ciutadania que cal reduir el residus que 
generem, reutilitzar tot allò que puguem i reciclar sempre. En aquesta línia, fa 6 
mesos que es va començar una campanya intensiva i integral de civisme que entre 
altres temes aborda la neteja i el reciclatge i apel·la a la responsabilitat de la 
ciutadania: "fer-ho bé depèn de tu"! + info sobre Capítol 2: 
www.santceloni.cat/supermonts 

Pel que fa a la recollida d’andròmines (mobiliari, grans electrodomèstics, matalassos, 
somier i estris diversos de la llar) cal recordar que es fa el primer dimarts de mes 
abans de les 6 del matí. La resta de dies cal portar-ho a la Deixalleria comarcal 
(Polígon Industrial Molí de les Planes. Carrer Rec del Molí, 4 Tel.93 744 00 85) 



HORARI de la Deixalleria 

Dimarts de 16 h a 19 h 
De dimecres a divendres de 9.30h a 13.30h i de 16 h a 19 h 
Dissabte de 9 h a 15 h 
Diumenge de 9 h a 14.30 h 

AGOST: dimarts de 14 h a 19 h i de dimecres a diumenge de 9 h a 14h 

 
 
Comencen les preinscripcions dels cursos d'ensenyaments inicials, accés al 
sistema reglat i informàtica de l'Escola d'Adults pel curs 2017-18! 

La setmana vinent s'inicia el període de preinscripció i matrícula dels cursos 
d'Ensenyaments inicials, Formació reglada i Accés al sistema reglat (ESO presencial, 
Accés a Cicles Formatius de grau mitjà i superior i Accés a la universitat) i als cursos 
trimestrals de Tecnologies de la informació i la Comunicació. L'entrevista d'orientació 
formativa ja es pot sol·licitar aquesta mateixa setmana. 

Com a novetats, del curs de preparació per a la prova d'Accés a cicles formatius de 
grau superior, de la part comuna s'amplia de 2 a 3 grups, i de la part específica, 
s'afegeixen dues matèries més (Química i Tecnologia industrial), amb la qual cosa 
s'ofereixen un total de sis, i es cobreix la preparació de tots els itineraris que 
permeten accedir a tots els cicles de grau superior. 

Pel que fa als diferents cursos d'idiomes, la preinscripció i matrícula es farà a l'agost. 

La llista de cursos de l'Escola d'Adults que obren preinscripció i matrícula aquesta 
setmana vinent són els següents: 

ENSENYAMENTS INICIALS 
Aprendre a llegir i escriure nivell 1 
Aprendre a llegir i escriure nivell 2 
Perfeccionar la lectura i l’escriptura 
Perfeccionar les competències bàsiques 
Certificat 

FORMACIÓ REGLADA I ACCÉS SISTEMA REGLAT 
Graduat en educació secundària obligatòria 
GESO a distància (Institut Obert de Catalunya) 
Formació per a la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà 
Formació per a la prova d’accés a cicles formatius de grau superior 
Preparació per a la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys 

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ (cursos trimestrals) 
Alfabetització digital nivell 1 
Alfabetització digital nivell 2 
Alfabetització digital nivell 3 

 
 
Joves celonins donen un cop de mà en l'ús del mòbil a la gent gran del Casal 



Un grup d'alumnes d'ESO 1 de l'Escola d'Adults han visitat el Casal de Gent Gran de 
l'Esplai per explicar-los com ho han de fer per adjuntar contactes, enviar fotografies i 
altres funcions útils, amb les quals algunes persones grans tenen dubtes o dificultats, 
com activitat del programa Aprenentatge Servei. La visita va tenir lloc el passat dia 5 
de juny, després d'una trobada prèvia preparatòria en la qual la Junta d'avis van 
ensenyar als joves l'espai i algunes de les activitas que s'hi realitzen, com ara pintures 
i manualitats. 

El programa Aprenentatge Servei consisteix en la realització d'un projecte en el què 
els alumnes es formen treballant sobre necessitats reals del seu entorn amb l'objectiu 
de millorar-lo. Fa pocs dies, un altre grup d'ESO 1 de l'Escola d'Adults va dur a terme 
una altra activitat d'aquest mateix programa, que va consistir en pintar un mur de la 
plaça Baix Montseny amb la col·laboració dels veïns del barri. 

 
 
Inauguració de l’exposició sobre les obres dels alumnes del Taller de dibuix i 
pintura del CME aquest dissabte a les 17.30 h a Can Ramis 

Aquest dissabte a les 17.30 h s’inaugurarà a Can Ramis l’exposició d’obres dels 
alumnes del taller de dibuix i pintura del CME amb  l'actuació del grup de música 
tradicional Tempus Fugit. L’exposició es podrà visitar fins el 2 de juliol.  

A la sala petita, hi ha l’exposició Control, de Pep Salvans 

Horari:  

De dimecres a dissabte, de 6 a 8 del vespre 
Diumenges i festius, de12 a 2/4 de 2 del migdia i de 6 a 8 del vespre 

 
 
 
Comença la venda de tiquets numerats pel Sopar de Sant Joan a la plaça de la 
Vila 

De dimecres 14 a divendres 16 de juny es vendran tiquets numerats pel sopar revetlla 
de Sant Joan al local dels Geganters (c/Sant Pere 41) de 5 a 8 del vespre, al preu de 
10 €. En cas de pluja, el sopar i el concert es faran al Pavelló municipal d'Esports 11 
de Setembre. 

 
Flama el Canigó i Revetlla de Sant Joan 
Festa Nacional dels Països Catalans 

Activitats: 

• A les 7 de la tarda, al Turó de la Mare de Déu del Puig (sortida) 
Marxa amb la Flama del Canigó 
Recorregut: av. Verge del Puig, c. Joan Rigual, c. Joaquim Costa, c. Consell de 
Cent, c. Diputació, c. Germà Emilià, c. Major, pl. Comte del Montseny, pg. dels 
Esports, c. Esteve Cardelús, c. Bruc, c. Comte Borrell, c. Jaume I, c. Consolat 



del Mar, pl. Josep Alfaras, c. Sant Roc, c. Sant Llorenç, c. Sant Francesc, c. 
Santiago Rusiñol, c. Santa Rosa, c. Dr. Trueta i la Creu. 

• A les 7 de la tarda, a la plaça de la Vila 
Sardanes amb la cobla la Principal de l'Escala 

• A 2/4 de 8 del vespre, a la plaça de la Creu 
Sortida de la Cercavila de la Flama del Canigó fins la plaça de la Vila, amb 
capgrossos, gegants, timbalers, diables i entitats del municipi. 

• A les 8 del vespre, a la plaça de la Vila 
Arribada de la Flama del Canigó, ball d'homenatge, lectura del missatge i 
ballada d'una sardana al voltant de la flama 

• A 2/4 de 9 del vespre, a la plaça de la Vila 
Balls del Solstici d'Estiu, a càrrec de Bocs i Cabres 

• A les 9 del vespre, a la plaça de la Vila 
Sopar Revetlla de Sant Joan 2017 

• A 2/4 de 12 de la nit, a la plaça de la Vila 
Correfoc, a càrrec de la Colla de Diables de Sant Celoni, amb la participació de 
gegants, capgrossos i el Tritó 
Recorregut: pl. Nicola, c. Major, pl. Josep Alfaras, c. Sant Roc, c. Sant Joan i pl. 
del Bestiar. 

• De la 1 de la nit fins les 5 de la matinada, a la plaça de la Vila 
Concert amb Tapeo Sound System i un DJ 

En cas de pluja, el sopar i el concert es faran al pavelló municipal d'Esports 11 de 
setembre 

Lloc: A la Plaça de la Vila i carrers de la vila 

Ho organitza: Agrupament Escolta Erol, ANC, Bocs i Cabres, Colla de Diables, Colla 
de Geganters, Espurnes del Montseny, Montseny-Maasai, Òmnium Cultural del Baix 
Montseny i la participació de diverses entitats de cultura popular del municipi.  

 

65 persones segueixen el passos de l'exili amb l'Assumpta Montellà 

65 persones van participar en la Sortida Cultural de la ruta de l'exili: Figueres, la Vajol i 
coll de Lli, que es va fer el dissabte 10 de juny. Assumpta Montellà, l'autora de La 
maternitat d'Elna, va divulgar en aquesta sortida els resultats de la seva investigació 
publicada al llibre El setè camió. El tresor perdut de la República. 

La ruta va començar al Castell de Sant Ferran de Figueres, la fortalesa militar més 
gran d'Europa. A les cavallerisses del castell s'hi va celebrar la darrera sessió de les 
Corts espanyoles abans de marxar a l'exili. També s'hi van guardar, durant un temps, 
bona part dels quadres del Museu del Prado. 

Seguint els camins de l'exili es va arribar a la Vajol. Allà hi ha la masia de can Barris, 
on es va allotjar el president Manuel Azaña. Des de molt a prop s'accedeix a la Mina 
Canta, coneguda com la mina d'en Negrín, un dipòsit secret on es van guardar també 
quadres del Prado i lingots d'or de la República. D'aquesta mina arrenca el mite del 
setè camió, l'únic que no va arribar a travessar la frontera i que va perdre la seva 
càrrega d'or pels camins de la Vajol, tocant la frontera. 

El recorregut va acabar al Coll de Lli, l'indret per on va travessar la frontera el 
president Lluís Companys. Era a l'alba del 6 de febrer de 1939 quan els tres 



presidents, Azaña primer, Companys i Aguirre després, van passar a França des de la 
Vajol pel coll de Lli. 

Aquesta ha estat la darrera sortida de l'any, un recorregut que ens ha apropat als 
camins de l'exili de la mà d'Assumpta Montellà, experta en el tema i una gran 
comunicadora. 

 

 

Oberta la inscripció a la Fira de Música al Carrer Sound Celoni 2017 

De l'1 al 30 de juny estarà obert el període d'inscripcions per participar a la 8a Fira 
Sound Celoni de música al carrer, que tindrà lloc a la plaça de la Vila i carrers del 
centre el dissabte 8 de juliol. 

Les inscripcions son gratuïtes i estan obertes a grups, cantautors i duets amateurs. Us 
podeu inscriure al web Sound Celoni www.soundceloni.com. 

Un cop rebuda la inscripció, rebreu un correu per confirmar que les dades son 
correctes. Posteriorment, durant la setmana del 3 al 7 de juliol us enviaran més 
informació, amb el lloc d'actuació i l'horari. 

Novetats per aquest any 

Al final de la Fira, un jurat escollit per l'organització serà l'encarregat de seleccionar: 

• El grup que actuarà el dilluns 4 de setembre a la tarda, a la plaça de la Vila, 
dins la programació de la Festa Major de setembre a l'arribada del cercavila de 
benvinguda d'en Pocafarra. 

• Els cinc grups que actuaran a l'escenari petit de l'Espai barraques de la Festa 
Major de setembre, que es programaran la nit de dissabte, dia 9 de setembre 
de 2017. 

Per qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb l'associació organitzadora Sound 
Celoni, a l'adreça soundceloni@gmail.com. 

 

http://www.soundceloni.com/
mailto:soundceloni@gmail.com

