NOTA DE PREMSA
Dijous 14 de juny de 2018
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Estem de celebració: divendres 15 de juny Sant Celoni inaugura la plaça
Muriel Casals, el carrer de la Senyoreta Rosita, l’Escola Soler de Vilardell i
l’edifici de formació professional de l’Institut Baix Montseny amb la
presència del president de la Generalitat, Quim Torra

•

Obert el període de preinscripció als cursos de l'Escola d'Adults 2018-19

•

Gran Robotseny 2018: consulteu el llistat de tots els guardonats i gaudiu
dels àlbums de fotos

•

Els alumnes de l'escola Montnegre conviden a tots els batlloriencs a
pintar el mural Toca Bosc

•

Dilluns comença la venda de tiquets pel sopar de la revetlla de Sant Joan

•

Lectura de poemes vinculats amb Nova York aquest diumenge a la
Rectoria Vella en el marc de l’exposició de Carme Aymar

•

Inscripcions obertes a la sortida cultural al Camp de Ribesaltes i Prada de
Conflent del 23 de juny guiada per Assumpta Montellà

•

Els alumnes del PTT munten al Sax Sala Sopa de plàstic, una exposició
sobre la contaminació per plàstics

•

Més de 100 alumnes de l'Escola de Música de Sant Celoni participen a la
celebració dels 25 anys de l'Associació Catalana d'Escoles de Música

•

Cap de setmana triomfal pels atletes del Club Atletisme Sant Celoni

Acte d’inauguració de la plaça Muriel Casals, el carrer de la Senyoreta Rosita,
l’Escola Soler de Vilardell i l’edifici de formació professional de l’Institut Baix
Montseny
Amb la presència del president de la Generalitat, Quim Torra
Divendres 15 de juny, Sant Celoni inaugurarà la plaça Muriel Casals, el carrer de la
Senyoreta Rosita, l’Escola Soler de Vilardell i l’edifici de formació professional de
l’Institut Baix Montseny. L’acte comptarà amb la presència del president de la
Generalitat, Quim Torra, el vicepresident d’Òmnium Cultural, Marcel Mauri, la germana
de Muriel Casals, Isabel Casals i familiars de la Senyoreta Rosita, entre altres
autoritats.

De les 6 a les 7 de la tarda, hi haurà portes obertes als centres educatius i a les 7
començarà un acte a la plaça Muriel Casals.
Dos noms de dones fruit d’un procés participatiu
El nom de la plaça i el nom del carrer es van escollir per mitjà d’un procés participatiu
que es va fer entre els mesos de maig i juny de 2017. Entre les 224 persones que van
votar pel carrer va guanyar el de la Senyoreta Rosita amb 52 vots, seguit del Torrent
de Can Sans amb 50, de la Llibertat amb 49, del Jovent amb 46 i de Santi Santamaria
amb 24.
Pel que fa a la plaça es va registrar un empat a 66 vots entre el nom de Muriel Casals i
Coneixement, seguits de la plaça del Bosc amb 64, del futur amb 19 i de la
Democràcia amb 7. L’empat va obligar a obrir un nou període de votació que va
registrar una participació de 268 persones: 137 vots a favor de plaça de Muriel Casals
i 131 del Coneixement. Amb aquest resultat s’avança en la correcció del dèficit de
referències femenines en el nomenclàtor municipal.
Nous edificis pel Soler de Vilardell i la Formació professional a l'Institut
Els dos edificis es van posar en funcionament aquest curs 2017/2018. L’edifici de
l’escola Soler de Vilardell dona resposta a una necessitat real del centre de disposar
d’un edifici definitiu. L’edifici de Formació Professional ha permès unes instal·lacions
de qualitat per als cicles formatius de Manteniment electromecànic i Mecatrònica
Industrial. I ha estat possible ubicar un laboratori a l’edifici principal per poder oferir el
Cicle Formatiu de Grau Superior de Mecatrònica Industrial.
Per garantir la construcció dels dos centres, l’Ajuntament de Sant Celoni va fer una
aportació d’1,5 milions d’euros a la Generalitat de Catalunya.

** Premsa: el president de la Generalitat arribarà a les 17.15 h a la Casa de la Vila
on serà rebut per l’alcalde, regidors i regidores del consistori i alcaldes del Baix
Montseny. Es farà un breu acte de benvinguda i signarà el llibre d’honor.

Obert el període de preinscripció als cursos de l'Escola d'Adults 2018-19
Ja s'ha obert el període de preinscripció dels curs 2018-19 de l'Escola d'Adults. Qui
estigui interessat en apuntar-se a algun dels Ensenyaments inicials, a Graduat en
ESO, als diferents Cursos d'Accés o a Informàtica, haurà de seguir els tràmits
següents:
•

•

De l’11 al 26 de juny: sol·licitar l’entrevista d’orientació formativa, per telèfon
(93 867 41 75), per correu electrònic (cfadults@santceloni.cat) o per Internet a
www.santceloni.cat/cfa
Del 18 al 26 de juny: formalitzar la preinscripció. Cal haver fet prèviament
l’entrevista d’orientació formativa i/o la prova de nivell.

Els Ensenyaments inicials inclouen:
-Aprendre a llegir i a escriure nivell 1
-Aprendre a llegir i a escriure nivell 2 (2 grups)
-Perfeccionar la lectura i l’escriptura (2 grups)
-Perfeccionar les competències bàsiques

La Formació reglada i l'Accés al sistema reglat inclouen:
-Graduat en educació secundària obligatòria (presencial i a distància-IOC)
-Curs específic per l’accés a cicles formatius de grau mitjà (CAM)
-Formació per a la prova d’accés a cicles formatius de grau superior (2 grups)
-Preparació per a la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i 45 anys
La Informàtica inclou:
-Alfabetització digital: nivells 1, 2 i 3 (curs trimestral)
Com a novetat, s’ofereix el curs específic per l’accés a cicles formatius de grau
mitjà (CAM), adreçat a persones que no han acreditat l’ESO. En aquest curs es
realitzarà l’avaluació contínua a l’escola d’adults i si es supera, s’accedirà directament
al cicle de formació professional de grau mitjà, sense haver de presentar-se a la prova
d’accés.
Idiomes
Pel que fa als cursos d'idiomes, la preinscripció no s'inicia fins a finals d'agost. Podeu
consultar l'oferta formativa d'idiomes a www.santceloni.cat/cfa

Gran Robotseny 2018: consulteu el llistat de tots els guardonats i gaudiu dels
àlbums de fotos
Tots els participants van gaudir d'una gran jornada de promoció de la ciència i la
tecnologia dissabte 9 de juny a Sant Celoni. La llista de guardonats de la Competició
de robots i Fira científica i tecnològica Robotseny, és la següent:
RUBIKSENY
Educació primària
1r premi: Oriol Rodríguez, Escola Damià Mateu, 49.93"
2n premi: Roger Camps, Escola Mare de Déu dels Socors, 55.62"
3r premi: Mario Cañas, Escola Matagalls, 57.86"
Educació secundària
1r premi: Kilian Fernàndez, Institut Baix Montseny, 45.67"
2n premi: Alexander Mois, Institut Reguissol, 46.12"
3r premi: Taina Solano, Institut Reguissol, 1'10.59"
Solució més ràpida
Pau Gimeno, Institut Vescomtat de Cabrera, 27"
ROBOTSENY KIDS: FIRA TECNOLÒGICA
Millor formulació científica
-Educació primària: Escola Fontmartina
-Educació secundària: Escola L’Avet Roig
Solució més innovadora
-Educació primària: Escola el Bruc
-Educació secundària: Institut Vescomtat de Cabrera

Millor publicitat
-Educació primària: Escola Soler de Vilardell
-Educació secundària: SES Can Record
Millor solució tecnològica
-Educació primària: Escola Aqua Alba
-Educació secundària: Col·legi La Salle

ROBOTSENY KIDS: COMPETICIÓ DE ROBOTS
1r premi millor robot
-Educació primària: Youtubers de l’Escola el Bruc, 302 punts
-Educació secundària: Vilamajor 2 de l’Institut Vilamajor, 375 punts
2n premi millor robot
-Educació primària: Robogualbencs de l’Escola Aqua Alba, 298 punts
-Educació secundària: Salle Wars del Col·legi La Salle, 367 punts
3r premi millor robot
-Educació primària: Salvador de l’Escola Salvador Sanromà, 296 punts
-Educació secundària: Vilamajor 1 de l’Institut Vilamajor, 359 punts
Premi a la millor ronda
-Educació primària: Roboticus de l'Escola Fontmartina, 118 punts
-Educació secundària: Salle Wars del Col·legi La Salle, 136 punts
Millor robot de la missió “in situ”
-Educació primària: Robotime del Col·legi La Salle
-Educació secundària: GineBot de l’Escola Ginebró, Robocord 2 del SES Can Record,
Vilamajor 2 de l’Institut Vilamajor i Reguissol I de l’Institut Reguissol
ROBOTSENY KIDS: WEB
Premi a l’equip que ha realitzat una aportació més destacada a la web
-Educació primària: Escola Vallgorguina i Escola Josep Pallerola i Roca
ROBOTSENY HIGH
1r premi de robot sumo
-Categoria lliure: Peso pesado del Col·legi La Salle
-Categoria comercial: Lil Bot de l’Institut Vilamajor
2n premi de robot sumo
-Categoria lliure: Cerbero del Col·legi Cor de Maria
-Categoria comercial: Tiger Tete de l’Institut Vilamajor
1r premi de robot rastrejador
-Categoria lliure: Arduino Gang del Col·legi La Salle
-Categoria comercial: N.A.H. del Col·legi La Salle
2n premi de robot rastrejador
-Categoria lliure: Juvibot de l’Institut Baix Montseny
-Categoria comercial: The Animals de l’Institut Baix Montseny

Els alumnes de l'escola Montnegre conviden a tots els batlloriencs a pintar el
mural Toca Bosc
Coincidint amb el final de curs, l'Escola Montnegre vol celebrar el primer any del
projecte Toca Bosc amb tota la comunitat educativa: alumnes, mestres, famílies i amb
totes les entitats i veïns de la Batllòria. L'acte consistirà en pintar un logo dissenyat
pels alumnes a un tros de mur del darrere del Camp de Futbol amb la participació de
tothom qui ho desitgi.
Toca Bosc és un projecte dels alumnes de 2n de primària de l'Escola Montnegre que
els apropa a conèixer un bosc de ribera proper, sota el pont de la Tordera, descobrirne les característiques, tenir-ne cura, afavorir-ne l'estima i el sentiment de pertinença.
Estudien la vegetació per mitjà de la metodologia de l'aprenentatge significatiu i
interdisciplinar perquè permet treballar alhora altres àrees de coneixement, com ara el
matemàtic, artístic i digital. Gaudeixen d'un tram del riu Tordera que observen i en fan
un seguiment a través de l'adhesió de l'escola al Projecte Rius. Oficialment fan dues
inspeccions de l'aigua a l'any, a la tardor i a la primavera.
Embellim el mur de Toca Bosc
•
•

Dijous 14 de juny a les 21.30 h: dibuixem el logo al mur
Divendres 15 de juny a les 16.30 h:
-pintarem el logo Toca Bosc
-farem tallers d'ànalisi d'aigua
-exposarem els nostres treballs

Hi haurà berenar i música! T'hi esperem!

Dilluns comença la venda de tiquets pel sopar de la revetlla de Sant Joan
Ja s'acosta la revetlla de Sant Joan i l'ajuntament de Sant Celoni i les entitats culturals
de la vila ja estan treballant perquè sigui una revetlla ben festiva.
Els actes començaran amb la Benvinguda de la Flama del Canigó a la Batllòria, a
2/4 de 6 a la plaça de l'església de la Batllòria.
Aquest any un grup de geganters de la Colla de Geganters i Grallers de Sant Celoni
aniran a buscar la flama al mateix Canigó. Un cop la Flama arribi a la Batllòria, els
Maassais la portaran cap a Sant Celoni passant per l'antic traçat de la via Augusta, i
arribaran a Sant Celoni cap a 2/4 de 8 del vespre a la plaça de Creu. Des d'allà es
baixarà carrer major avall en cercavila, amb la participació de les diferents entitats
culturals que participen als actes de la flama del Canigó.
En paral·lel a aquests actes, hi haurà Ballada de Sardanes a la 7 de la tarda a la
plaça de la Vila; així doncs, quan la cercavila de la Flama del Canigó arribi a la plaça,
es procedirà a la Lectura del Manifest.
A 2/4 de 9 del vespre començarà el Correfoc de les Espurnes del Montseny, i
seguidament a 2/4 de 10 de la nit es començarà a servir el Sopar de la revetlla.
Atenció! si voleu comprar els tiquets us heu de dirigir al local dels Geganters (c. Sant
Pere, 41), els dies: 18, 19 i 20 de juny, de 5 a 8 del vespre. Els tiquets són numerats.

Després del sopar començarà el Ball amb l'Orquestra Maribel, un grup molt animat
que us farà ballar d'allò més. I per finalitzar la nit, música i ball amb PD Carxofa.

PROGRAMA D'ACTES
•
•

•

•

•

•

•

•

Acte de benvinguda de la Flama del Canigó
A 2/4 de 6 de la tarda, a la Plaça de l'Església la Batllòria
Marxa amb la Flama del Canigó
Els Maassais acompanyaran la flama a un bon ritme, si voleu podeu participarhi. Aquest recorregut es farà corrents.
A les 6 de la tarda, a la plaça de l'Església de la Batllòria (sortida)
Recorregut: plaça de l'Església de la Batllòria, c. Montnegre, c. Camí ral, pont
de la Tordera, pista paral·lela a la Tordera fins l’Altrium.
Sardanes
amb la cobla la Principal de l'Escala
A les 7 de la tarda, a la plaça de la Vila
Sortida de la Cercavila de la Flama del Canigó
fins la plaça de la Vila, amb entitats del municipi.
A 1/4 de 8 del vespre, al centre comercial Altrium
Arribada de la Flama del Canigó
Ball d'homenatge, lectura del missatge i ballada d'una sardana al voltant de la
flama
A les 8 del vespre, a la plaça de la Vila
Correfoc
A càrrec de les Espurnes del Montseny
A les 20.30 h, a la plaça d'en Nicola
Sopar Revetlla de Sant Joan
Preu: 10 €. Venda de tiquets, els dies 18, 19 i 20 de juny de 17 a 20 h al local
dels Geganters.
A les 21.30 h, a la plaça de la Vila
Concert
Orquestra Maribel + PD Carxofa
A partir de les 23.30 h, a la plaça de la Vila

Lectura de poemes vinculats amb Nova York aquest diumenge a la Rectoria Vella
en el marc de l’exposició de Carme Aymar
Diumenge 17 de juny a les 6 h tarda, lectura de poemes d’autors vinculats amb la
ciutat de Nova York en el marc de l'exposició de Carme Aymar. La mostra de pintures
Nova York de Carme Aymar restarà oberta al públic a la Rectoria Vella fins el 15 de
juliol.
Inscripcions obertes a la sortida cultural al Camp de Ribesaltes i Prada de
Conflent del 23 de juny guiada per Assumpta Montellà
El proper dissabte, dia 23, l'ajuntament de Sant Celoni organitza una nova Sortida
Cultural, aquest resseguint la petja dels exiliats de la Guerra Civil espanyola a la
Catalunya Nord. La sortida serà conduïda per la historiadora Assumpta Montellà. Al
matí, es visitarà el camp de refugiats de Ribesaltes, que s'ha museïtzat amb molt
d'encert, i a la tarda es visitarà Prada de Conflent, on es va exiliar i morir Pompeu
Fabra, del qual enguany es commemora el 150è aniversari del seu naixement.

Com és habitual, la sortida serà a les 8 del matí de la plaça Comte del Montseny. La
tornada està prevista sobre les 8 vespre. El preu és de 18,50 €, i inclou el viatge amb
autocar i el guiatge d'Assumpta Montellà, però no els menjars ni l'entrada al Camp de
Ribesaltes, que és de 5 € i es recolliran a l'autocar.
Programa d'activitats:
-8 h: sortida (parada àrea servei la Jonquera)
-11 h: visita guiada del Camp de Ribesaltes
-14 h: dinar a Vilafranca de Conflent
-16 h: visita de Prada de Conflent, itinerari pels indrets emblemàtics de l'exili de
Pompeu Fabra
-20 h: hora prevista d'arribada a Sant Celoni
Les inscripcions i pagament de la sortida cal fer-les del 15 al 20 de juny, els matins de
8 a 3, a la Rectoria Vella, mitjançant qualsevol targeta de crèdit. Per reservar places
per telèfon, truqueu a partir del 15 de juny a les 10 del matí a l'Àrea de Cultura, tel. 93
864 12 13.

Els alumnes del PTT munten al Sax Sala Sopa de plàstic, una exposició sobre la
contaminació per plàstics
En una xerrada que va fer als alumnes del PTT darreramet, la periodista i activista
Esther Vivas va explicar que una bossa de plàstic té un ús mitjà de 12 minuts, per bé
que per desintegrar-se triga 400 anys; que hi ha plàstics insegurs que desprenen
partícules nocives, i tot i això es fan servir per envasar aigua i menjar; i que hi ha
microplàstics a la pasta de dents i a d'altres productes cosmètics.
Ens trobem plàstics tothora en la nostra vida quotidiana, que es degraden fins a
esdevenir microplàstics, contaminen l'aigua i el medi, i entren al nostre organisme a
través de l'aigua i el menjar. Hi ha muntanyes de residus de plàstic de milers de tones
surant al mar, veritables illes de plàstic enmig de l'oceà Atlàntic, Pacífic i Índic, que
comporten la mort de més d'un milió d'animals marins cada any.
A partir d'aquests fets, i amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient (5 de juny), i del
Dia Mundial dels Oceans (8 de juny), els alumnes del PTT han creat Sopa de plàstic,
una exposició en forma d'instal·lació visitable al Sax Sala, que romandrà oberta fins al
20 de juny. Animeu-vos i visiteu-la!

Més de 100 alumnes de l'Escola de Música de Sant Celoni participen a la
celebració dels 25 anys de l'Associació Catalana d'Escoles de Música
L'ACEM (Associació Catalana d'Escoles de Música) ha culminat els actes de
celebració dels seus 25 anys d'història amb un concert multitudinari a l'estadi de futbol
del RCD Espanyol a Cornellà - El Prat. En el concert han participat més de 5.500
músics de 82 escoles de tot Catalunya, dels quals, un centenar provinents de l'Escola
de Música de Sant Celoni.
Davant d'un nombrós públic, d'unes 10.000 persones, els músics han interpretat
diferents temes sota la batuta de Manel Camp per espai d'una hora. El contingent de
músics estava format per 1200 cordes, una banda de 1500 instruments de vent, 750
guitarres i baixos clàssics i elèctrics, 300 percussionistes i 300 músics de cobla i

tradicionals. A més, han participat un cor de 1500 cantants i 100 ballarins. Ha
presentat l'acte l'actriu Txe Arana.
Entre les autoritats assistents cal destacar la presència del President de la Generalitat,
Quim Torra, el President del Parlament, Roger Torrent, el Diputat d'educació, Rafael
Homet, juntament amb més de 25 representants d'alcaldies de tot Catalunya.

Cap de setmana triomfal pels atletes del Club Atletisme Sant Celoni
Diversos atletes del Club Atletisme Sant Celoni han aprofitat aquest cap de setmana,
dies 9 i 10 de juny, per augmentar la collita de medalles en les seves respectives
modalitats, atès que aquests dies han coincidit diversos Campionats en els quals han
pres part atletes del club celoní.
El dissabte dia 9, al Campionat de Catalunya a l'aire lliure sub14 i sub12 celebrat a
Castellar del Vallès, els nois i noies del CA Sant Celoni van aplegar un total de set
medalles i vuit finalistes. A la categoria sub12, en Jan Jubany va obtenir la medalla de
plata en salt d'alçada i la de bronze al llançament de pes. A la categoria sub14, en
David Coris va obtinir dues medalles de plata, en salt de llargada i en 150 tanques, la
Siona González va fer també plata en llançament de martell, i en Martí Casals,
bronze en llançament de disc. Al mateix temps, als Campionats de la Unió
Mediterrània sub23 celebrats a Jesolo (Itàlia) els dies 9 i 10, l'Oriol Madí va guanyar la
medalla de bronze formant part de l'equip d'Espanya de relleus 4x400. I, finalment, al
Campionat de Catalunya d'Atletisme Màster, celebrat a Mollet el dia 10, en Marçal
Cruz continua aplegant títols i es va penjar tres medalles, dues d'or, en llançament de
martell i de martell pesat, i una de bronze en llançament de disc.
Per acabar-ho d'arrodonir, la Mar Iglesias ha estat convocada per la Federació
Catalana d'Atletisme per a participar al proper Campionat d'Espanya de Federacions
sub16 en la prova de llançament de javelina, que es celebrarà a Avilés (Astúries) els
propers dies 16 i 17 de juny.
Enhorabona a tothom, campions!

