NOTA DE PREMSA
Dijous 7 de juny de 2018
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Els robots de 26 escoles del Baix Montseny tornen a competir a Sant
Celoni: arriba la Robotseny.Una cita anual amb la participació de més de
500 alumnes i la col·laboració d'11 ajuntaments i 22 empreses del territori

•

Voluntaris i alumnes del programa de comprensió lectora Lecxit celebren
el final de curs

•

Gaudiu dels vídeos guanyadors per commemorar el Dia Mundial sense
Tabac. El concurs l'ha organitzat l'Ajuntament de Sant Celoni i el Centre
d'Atenció Primària

•

Tu pots ajudar! Recapte d'aliments els dies 8 i 9 de juny als supermercats
de Sant Celoni

•

Inscripcions obertes a la nova oferta estiuenca de tallers, cursos i
activitats per a joves

•

La Teoria dels 6 graus: sessió gratuïta per a empreses i autònoms per
arribar a un major nombre de clients: dilluns 11 de juny de 10 a 14 h

•

Recordatori a les persones propietàries perquè netegin els solars sense
edificar abans de Sant Joan

•

El celoní David Coris, medalla de bronze al Campionat d'Espanya de
proves combinades sub14

•

ATENCIÓ CANVI DE DATA: Inauguració de la plaça Muriel Casals, carrer
de la Srta Rosita i els centres educatius Escola Soler de Vilardell i edifici
d’FP de l’Institut Baix Montseny, passa a divendres 15 de juny. L’acte
comptarà amb la presència del president de la Generalitat, Quim Torra.

Els robots de 26 escoles del Baix Montseny tornen a competir a Sant Celoni:
arriba la Robotseny
Una cita anual amb la participació de més de 500 alumnes i la col·laboració d'11
ajuntaments i 22 empreses del territori
Robotseny, la competició de robots i fira científica i tecnològica, torna a Sant Celoni
aquest dissabte 9 de juny. Tal i com ja s'ha fet els darrers anys, la competició es
divideix en dos grups d'edat, amb les seves pròpies activitats i centres d'interès: el
Robotseny Kids, per a infants de 5è i 6è de Primària i 1r i 2n d'ESO, i el Robotseny
High, per a joves de 3r i 4t d'ESO, Cicles Formatius i Batxillerat.

•

•
•

Al matí, la Robotseny Kids se centrarà en com la tecnologia pot ajudar al
coneixement i la preservació del patrimoni cultural, immaterial i natural del Baix
Montseny. Participaran alumnes de 26 centres educatius del Baix Montseny,
que apleguen un total de 450 alumnes. Les activitats del Robotseny Kids es
duran a terme al matí, de 10 a 14 h, pels carrers del centre de la vila, i
consistiran en una competició de robots (en la qual els robots dels diferents
equips han de superar una sèrie de reptes sobre un tauler en un temps donat),
i una fira científica i tecnològica amb propostes dels alumnes al voltant del
centre d'interès proposat enguany.
Al migdia, a la plaça de la Vila, hi haurà la Rubikseny, una competició amb el
popular Cub de Rubik, en dues categories, Kids i High.
Per la seva banda, la Robotsey High es durà a terme a la tarda, de 17.30 a 20
h, al Teatre Ateneu. Començarà amb una exhibició-taller de drons, i tot seguit
hi haurà dues competicions de robots: una de robots rastrejadors i una altra
de robots sumo.

La Robotseny compta amb la col·laboració d'11 ajuntaments i 22 empreses del Baix
Montseny, i ja s'ha consolidat com un dels esdeveniments de l'any. No us el perdeu!

Voluntaris i alumnes del programa de comprensió lectora Lecxit celebren el final
de curs
Els 11 alumnes provinents de totes les escoles del municipi acompanyats per 11
persones que han fet de voluntàries i familiars van participar divendres 1 de juny a
l’acte de cloenda del programa de millora de la comprensió lectora Lexcit als jardins de
la Rectoria Vella. Van compartir el lliurament de diplomes, berenar i un espectacle
versió hora del conte sorpresa.
Durant l’acte, el regidor Cultura i Educació, Raül García va felicitar i agrair l’esforç de
tots les nens i nenes en la millora de la mecànica i comprensió lectora i per la feina
realitzada pel voluntariat de qui va dir que “l’èxit del programa és en gran part per la
seva participació totalment desinteressada, per la seva col·laboració i per les
ganes d’incidir en l’educació dels infants.”
Aquest curs, per primera vegada, totes les escoles del municipi han participat del
programa proposant infants. De cara al vinent, els centres donaran continuïtat al
projecte perquè valoren molt positivament els resultats, sobretot, pel vincle tan
especial que s’estableix entre els infants i les persones voluntàries.
Per tant, per tant, es necessitaran nous voluntaris que tinguin un bon nivell de català
parlat i escrit i disposin d’una hora a la setmana per poder dedicar a un alumne. Si
t’interessa ser voluntari per la biblioteca l’Escorxador o bé per l’escola Montnegre de la
Batllòria, pots contactar amb la Rectoria Vella trucant al 93 864 12 13, o bé, enviant un
c/e a educacio@santceloni.cat o www.santceloni.cat/formularis.

Gaudiu dels vídeos guanyadors per commemorar el Dia Mundial sense Tabac
El concurs l'ha organitzat l'Ajuntament de Sant Celoni i el Centre d'Atenció
Primària

L'Ajuntament de Sant Celoni i el Centre d'Atenció Primària han organitzat un concurs
de vídeos curts en grup, adreçat a l’alumnat de 2n d’ESO de les escoles de Sant
Celoni per commemorar el Dia Mundial sense Tabac.
Divendres 1 de juny, la regidora de Comunitat, Magalí Miracle, i la Directora del Centre
d'Atenció Primària, M. del Puig Deulofeu, van lliurar a la sala de Plens de l'ajuntament
un reconeixement als vídeos guanyadors. S'ha tingut en compte tant l'elaboració com
els missatges que han aconseguit transmetre els alumnes amb els seus vídeos. Els
premis han consistit en vals per a activitats d’aventura i reptes.
El Dia Mundial sense Tabac, promogut per l’OMS des de 1988 i que es celebra cada
31 de maig, pretén informar la població sobre els perills que suposa el consum de
tabac, la principal causa prevenible de defunció al món. La jornada també pretén fer
difusió de les pràctiques comercials de les empreses tabaqueres i de les iniciatives
que coordina l'Organització Mundial de la Salut (OMS) per lluitar contra l'epidèmia del
tabaquisme, i protegir les generacions futures del consum de tabac, que actualment
mata quasi sis milions de persones arreu del món, més de sis-centes mil de les quals
són fumadores passives.
Podeu veure els vídeos guanyadors a aquest enllaç

Tu pots ajudar! Recapte d'aliments els dies 8 i 9 de juny als supermercats de
Sant Celoni
L'Ajuntament de Sant Celoni, Càritas i Creu Roja organitzen un Recapte d'aliments per
a famílies de Sant Celoni amb dificultats el proper cap de setmana, divendres dia 8 i
dissabte dia 9 de 10 a 21 h. Es recull oli, llet, sucre, cereals, llegum cuita i higiene de la
llar. Els aliments es podran dipositar als contenidors que trobareu habilitats als
supermercats de Sant Celoni.

Inscripcions obertes a la nova oferta estiuenca de tallers, cursos i activitats per a
joves
L'Ajuntament de Sant Celoni estrena una nova proposta destinada als joves: un
programa d'activitats per realitzar el mes de juliol que van des d'un curs d'escalada, a
sortides en BTT, a un parc vertical, taller de rap, iniciació al circ, percussió corporal,
slimes o Dj fins a un curs intensiu d'anglès, de creació cinematogràfica, entre altres.
Les opcions són molt variades. Et convidem a buscar les activitats que siguin del teu
interès i a participar-hi. www.santceloni.cat/joves
ACTIVITAT

DATA

PREU

EDAT

Intensiu Anglès- nivell mig

Del 2 al 27 juliol 45 €

a partir de 16 anys

Sortida a un Parc vertical

6 juliol

10 €

a partir de 12 anys

Curs d'Escalada

11 i 13 juliol

15 €

a partir de 12 anys

Sortida "Humor amarillo"

20 juliol

10 €

a partir de 12 anys

Sortida en BTT + Paintball

25 i 27 juliol

15 €

a partir de 12 anys

Taller de Percussió corporal

10 juliol

5€

a partir de 12 anys

Iniciació al circ

16 juliol

5€

a partir de 12 anys

Rap, rimes antiracistes i beats

25 i 27 juny, 2 i 4
15 €
juliol

a partir de 12 anys

Taller d'slimes. Ciència divertida!

2 juliol

5€

de 12 a 16 anys

El món a debat!

3, 10, 17 i 24
juliol

5€

a partir de 13 anys

Creació cinematogràfica

4 juliol

5€

a partir de 12 anys

Taller iniciació Jocs de rol

2 juliol

5€

a partir de 13 anys

Taller de Dj

a confirmar

10 €

a partir de 14 anys

La Teoria dels 6 graus: sessió gratuïta per a empreses i autònoms per arribar a
un major nombre de clients
Dilluns 11 de juny de 10 a 14 h
El proper dilluns dia 11, es farà una sessió gratuïta sobre la Teoria dels 6 graus
dirigida a empreses, autònoms, emprenedors i públic en general, perquè utilitzin
aquesta teoria en xarxes socials i puguin arribar a un major nombre de clients. La
sessió durarà 4 hores, de 10 a 14 h, i es farà al Sax Sala - centre de Formació i
Ocupació del Baix Montseny (c. Montserrat, 28). Si us interessa, teniu tota la
informació i us podeu inscriure a aquest enllaç.

Recordatori a les persones propietàries perquè netegin els solars sense edificar
abans de Sant Joan
L'Ajuntament de Sant Celoni recorda a totes les persones propietàries de solars sense
edificar que la manca de manteniment comporta una important proliferació de
vegetació que, al costat de la manca d'endreça, suposen un risc notable d'incendi i
perill pel veïnat i pel medi natural. A més, genera punts d'abocament incontrolat de
residus. Les ordenances de Sant Celoni indiquen que "els solars sense edificar
hauran d'estar obligatòriament tancats, nets i amb la vegetació correctament
cuidada, i que aquesta responsabilitat recau en la propietat".

Si no es manté l'espai en les condicions esmentades, l'Ajuntament pot realitzar les
actuacions, exigir a les persones propietàries la despesa, i aplicar les sancions que
s'escaiguin.
A la primavera i a l'estiu s'accentuen les problemàtiques i el risc per la col·lectivitat i és
important que tothom actuï de manera responsable.

El celoní David Coris, medalla de bronze al Campionat d'Espanya de proves
combinades sub14
Després de quedar subcampió de Catalunya als Campionats celebrats el passat 26 i
27 de maig a Barcelona, l'atleta celoní David Coris Cobos ha guanyat la medalla de
bronze al campionat d'Espanya Sub14 celebrat a la població andalusa de San
Fernando els dies 2 i 3 de juny. La prova combinada constava en aquest cas d'una
triatló, que incloïa les proves de 80 metres tanques, salt de llargada i salt d'alçada.
En David ha mantingut un excel·lent nivell en totes tres proves, i ha registrat unes
marques de 12,94" en tanques, 5,07 m. en longitud i 1,53 m. en alçada, que li han
proporcionat un total de 1357 punts i la tercera posició final.
Enhorabona, campió!

