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Tret de sortida del projecte Robotseny 2018! 
 
Més de 1.500 alumnes de 26 escoles, 11 ajuntaments i 15 empreses implicades 
en el projecte  

Representants de les 26 escoles del Baix Montseny participants, 11 ajuntaments i 15 
empreses participants han assistit a la sessió del tret de sortida de la Robotseny 2018 
que s'ha fet dijous 18 de gener a la sala petita de l'Ateneu de Sant Celoni.L'equip 
impulsor ha presentat les bases de participació al torneig i a la fira científica de la 
Robotseny 2018, que es farà a la plaça de la Vila de Sant Celoni el 9 de juny, que 
enguany té com a centre d'interès “El patrimoni cultural, natural i immaterial del Baix 
Montseny”. 

Mestres i professors han recollit el material necessari per treballar amb els alumnes i 
han pogut visualitzar els reptes que els alumnes hauran de resoldre mitjançant el 
disseny i programació del seu robot. L’objectiu és que els alumnes treballin a l’aula els 
reptes de la competició de robots i desenvolupen una eina tecnologia que ajudi al 
coneixement, preservació i manteniment del patrimoni cultural, natural i immaterial del 
Baix Montseny.  

El projecte Robotseny desenvolupa les competències científiques, tecnològiques i 
creatives dels alumnes, tot treballant de forma cooperativa, amb els objectius de 
promoure les vocacions científiques i tecnològiques entre l’alumnat i promoure noves 
metodologies educatives a l’aula. A partir d'ara més de 1.500 alumnes de les escoles 
de Breda, Campins, Gualba, Hostalric, Llinars del Vallès, Riells i Viabrea, Sant 
Celoni, St. Esteve de Palautordera, St. Pere de Vilamajor, Sta. Ma. Palautordera i 



Vallgorguina treballaran els reptes de la competició de robots i de la fira científica a 
l'aula dins horari lectiu. 

En el cas de la Robotseny Kids per a alumnes de 5è de primària a 2n d'ESO, un 
cop a l'aula, el projecte consta de dues parts: 

• Fira tecnològica: Els alumnes treballaran en el disseny i desenvolupament 
d’una eina tecnològica que ajudi al coneixement, preservació i manteniment del 
patrimoni cultural, natural i immaterial del Baix Montseny. Les propostes de les 
escoles es presentaran el dia de la jornada Robotseny en format de fira 
tecnològica. Cada centre educatiu disposarà d'una taula a la fira per mostrar la 
seva proposta a tothom. 

• Desenvolupament del robot: En paral·lel, es plantejaran les proves dels robots 
que també, giraran entorn "El patrimoni cultural, natural i immaterial del Baix 
Montseny". Els alumnes disposaran d'un taulell de 2400x1200mm amb la 
imatge esquemàtica del Baix Montseny on hi apareixeran les poblacions, les 
principals vies de comunicació, els dos parcs naturals i els polígons industrials. 
Per tant, en aquesta part els alumnes hauran de dissenyar, construir i 
programar un robot per resoldre les proves proposades. 

A més a més, a la Robotseny High, per a alumnes de 3r i 4t d'ESO, formació 
professional i batxillerat, els alumnes poden participar lliurement i formar equips per 
dissenyar i crear un robot original per la competició de sumo, rastrejadors i robots 
ballarins. 

Per fer possible aquest treball, el primer trimestre del curs, una quarantena de 
professors i professores dels centres educatius del Baix Montseny s'han format en 
robòtica en el marc del pla de formació de zona del Centre de Recursos 
Pedagògics. El treball a l'aula culminarà amb la competició Robotseny 2018, que 
està prevista pel 9 de juny a la plaça de la Vila de Sant Celoni, on alumnes i 
professors compartiran la feina feta durant tot el curs. La competició es dividirà en 2 
categories, la Robotseny Kids que tindrà lloc al matí a la plaça de la Vila i la Robotseny 
High que tindrà lloc a la tarda a la sala gran de l'Ateneu. 

A la presentació, el regidor Raül Garcia ha destacat que "projectes com Robotseny 
enforteixen el treball en xarxa dels municipis del Baix Montseny i apropen el 
teixit empresarial a les escoles de l'entorn per afavorir l'èxit escolar de 
l'alumnat". 

Aquest projecte compta amb el suport econòmic i també amb l'aportació tècnica de 
valor de les 15 empreses del Baix Montseny participants. 

Al web www.robotseny.cat les escoles podran compartir vídeos i propostes tant de la 
fira tecnològica com dels reptes de la competició de robots. 

Felicitats, mestres, alumnes, empreses i ajuntaments !  

 
Inscripcions de les comparses del 24 al 31 de gener a l'Oficina d’Atenció 
Ciutadana 

Al febrer, com cada any, torna la gresca i la disbauxa amb la visita del Rei 
Carnestoltes. Enguany, la Rua, el Sopar de Comparses, el Concurs de Comparses i el 
Ball de Disfresses seran el dissabte 10 de febrer. 

http://www.robotseny.cat/


Si voleu participar de manera individual i sense formar part de cap comparsa, es 
recomana anar al darrere de la carrossa del rei Carnestoltes. No cal inscripció prèvia. 
Pels qui vulguin formar una Comparsa, heu de saber que ha d’estar formada per 15 
persones, com a mínim, i ha de tenir 2 responsables majors de 16 anys, un d’ells com 
a cap de comparsa i l'altre com a membre del jurat. Us heu d'inscriure del 24 al 31 de 
gener a l'OAC (el Safareig, c. Campins, 24), els matins de 9 a 14 h i els dilluns a la 
tarda de 17 a 19 h. Per a dur a terme la inscripció, cal saber: 

• El nombre de components de la comparsa, si portareu música i si portareu 
carrossa 

• Una adreça electrònica per possibles avisos o convocatòries 
• El nom i telèfon de la persona que formarà part del jurat, i de la persona 

encarregada de ser la responsable de la vostra comparsa 
• Si participareu al XXIII Concurs de Comparses 
• Quantes persones us quedareu al Sopar 

    

XXIII Concurs de comparses 

Si voleu participar al concurs de Comparses ho heu d’indicar a la inscripció. Hi haurà 
diverses categories: Premi per: la més original, la més animada, la més elaborada i la 
més votada, amb 250 euros cada una. 
El jurat estarà format per un membre de cada comparsa inscrita i persones vinculades 
a les arts escèniques i visuals. Recordeu que la persona que formi part del jurat no 
participarà a la rua i observarà i valorarà cada una de les comparses. Atenció! Es 
convoca a una reunió a tots els Caps de Comparsa i Membres del Jurat, el 
dimarts 6 de febrer a les 7 de la tarda a la Rectoria Vella. 

El lliurament dels premis es farà en el transcurs del sopar.Tot seguit començarà el Ball 
de disfresses, gratuït i obert a tothom. Compte! l'aforament és limitat. 

     

Sopar de comparses 

Com cada any, un cop acabada la Rua hi haurà un Sopar de Carnaval al Pavelló 11 de 
setembre. Les comparses que vulgueu sopar heu de comprar el tiquet al moment de 
fer la inscripció. El tiquet costa 4€ per persona i les places són limitades. El menú és el 
següent: caldo, pollastre i botifarra amb patates al forn, flam, pa, aigua, vi, cafè o tallat. 
El sopar és per a les comparses, les persones individuals que no formeu 
comparsa només podreu tenir lloc si queden places buides. Per això caldrà que us 
apunteu a l’Oficina d’Atenció Ciutadana del 24 al 31 de gener i resteu en llista 
d’espera. Si hi ha lloc us avisarem i podreu comprar els tiquets el dia 1 i 2 de febrer. 

El llistat de preus és el següent:  
SOPAR, membres de les comparses: 4 € 
SOPAR, públic en general: 8 €   
BALL DE DISFRESSES PER A TOTHOM, al pavelló: gratuït 
   
     
Actes de dissabte, 10 de febrer 



• Concentració de Comparses 
A les 6  de la tarda, al carrer. Esteve Cardelús (darrere Biblioteca) 

• Rua de Carnaval 
A 2/4 de 7 de la tarda. El recorregut és el següent: passeig Rectoria Vella, 
carrer Torras i Bages, carrer Ramis, carrer Grup Escolar, passeig dels Esports, 
plaça Comte del Montseny, carrer Sant Martí, carretera Vella, carrer Anselm 
Clavé, Plaça de la Vila, carrer Torras i Bages, carrer Bruc i carrer Esteve 
Cardelús. 
Quan es passi per la plaça de la Vila, el vehicle quedarà parat davant 
l’ajuntament i la gent de les comparses entrarà a la plaça de la Vila per fer la 
seva coreografia, que no podrà durar més de 2 minuts. 

• Sopar de Comparses 
A les 9 del vespre, al Pavelló Municipal d’Esports 11 de setembre 

• Ball de disfresses per a tothom 
A 2/4 d'11 de la nit, al Pavelló Municipal d'Esports 11 de setembre 
Amb el grup musical Màgictones i seguidament el DJ LeeBeat 
Entrada gratuïta. Aforament limitat.  

 
Millora de la pressió de l'aigua potable al carrer Jaume I  

Sant Celoni continua millorant la seva xarxa d'aigua potable i aquests darrers dies s'ha 
procedit a la substitució de la canonada d'aigua del carrer Jaume I, des del carrer 
Bruc fins al carrer Comte Borrell per part de l'empresa SOREA, concessionària de la 
gestió del servei d'aigua potable del municipi. Aquesta actuació permetrà als abonats 
incrementar de forma important la pressió de l'aigua. 

 

294 gossos i gats censats a Sant Celoni durant l'any 2017  

L'Ajuntament de Sant Celoni ha fet 294 noves inscripcions al cens municipal 
d'animals de companyia durant el 2017. La gran majoria han estat gossos (253), 
mentre que només 41 han estat gats. Aquesta xifra suposa un increment en 
comparació amb 2016, on es van censar 207. Actualment, hi ha més de 1.700 
mascotes censades, una bona pràctica que cada any creix en persones responsables 
amb els seus animals.  

També, ha recollit 139 animals de la via pública al llarg de l'any; concretament, 
120 gossos i 19 gats. D'aquests, 95 gossos han estat recuperats pels seus amos i la 
resta dels animals s'han posat en adopció. 

Si esteu pensant tenir un animal,penseu en l'adopció. Encara queden gossos i gats 
que esperen una nova llar a la Residència Canina i Felina Can Clarens, que acull els 
animals abandonats al municipi i promou la seva adopció. La trobareu a 
www.mascotesbcn.com 

Teniu tota la informació sobre la responsabilitat envers la vostra mascota a 
www.santceloni.cat/supermonts 

 
 



Si vols millorar el teu català, prova aquest joc interactiu que proposa l'Oficina de 
Català de Sant Celoni! 

L'Oficina de Català de Sant Celoni inicia l'any amb una novetat, Un cop de mà!, un joc 
interactiu per recordar normes lingüístiques i practicar així el català d'una manera molt 
divertida. Un cop de mà! Rumia i encerta-la! és un nou format de full lingüístic que 
s'oferirà un cop al mes des del web de l'Ajuntament de Sant Celoni i on es proposaran 
diverses preguntes on cal emplenar buits, triar opcions, escriure solucions. És un 
questionari molt breu on a més ofereix l'opció de comprovar les teves respostes i rebre 
explicacions que enllacen directament amb l'Optimot, i així ampliar la informació.  

Si voleu millorar el vostre català, comenceu a jugar! Trobareu l’enllaç a 
www.santceloni.cat 


