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ensenyament

El Robotseny 2016 cap  va el Baix Montseny
Prop de tres-cents alumnes de dinou centres educa  us de nou municipis de la comarca omplen la 
plaça de la Vila de Sant Celoni de robots que suggerien solucions a la mobilitat

Un gran èxit d’implicació dels alumnes, 
professors, ajuntaments i empreses. 

aquests aspectes s’ensenya a 
programar robots i a dissen-
yar-los. En total van par  cipar-
hi noranta-cinc robots de tot el 
Baix Montseny. El projecte es 
desenvolupa a l’aula i té una 
posada en escena en forma de 
torneig al fi nal del curs.

EQUIPS GUANYADORS

PREMIS FIRA CIENTÍFICA
PRIMÀRIA
- Premi a la millor presenta-

ció de la fi ra a Fontmar  na-6 
de l’escola Fontmar  na de 
Santa Maria de Palautordera

- Premi a la idea més crea-
 va a Els Brucs de l’escola El 

Bruc de Riells i Viabrea
- Premi a la parada de la fi ra 

millor decorada a Robocor 1 
del Col·legi Cor de Maria de 
Sant Celoni

SECUNDÀRIA
- Premi a la millor presenta-

ció de la fi ra a p2 Xufl a de la 
secció ins  tut Can Record de 
Sant Esteve de Palautordera

- Premi a la idea més crea-
 va a Lluna  kds de l’Ins  tut 

Reguissol de Santa Maria de 
Palautorder

- Premi a la parada de la fi ra 
millor decorada a Torrobots 
de l’Ins  tut Escola La Tordera 
mancomunat entre Sant Celoni 
i Santa Maria de Palautordera.

PREMIS DE LA 
COMPETICIÓ DE ROBOTS
PRIMÀRIA
- Premi a l’aportació més 

destacada al web a l’escola El 
Bruc de Riells i Viabrea

- Premi al robot més fi able a 
Simpsons de l’escola Mare de 
Déu dels Socors de Hostalric

- Premi a la missió in situ a 
Simpsons de l’escola Mare de 
Déu dels Socors de Hostalric

- Premi al robot que ha ob-
 ngut més punts a Simpsons 

de l’escola Mare de Déu dels 
Socors de Hostalric.

BAIX MONTSENY.- Treballar 
la robò  ca a través d’un cen-
tre d’interès que enguany ha 
estat el de la mobilitat al Baix 
Montseny era el repte que 
tenien els gairebé tres-cents 
alumnes de 5è de primària fi ns 
a 2n d’ESO dividits en grups de 
primària i secundària de dinou 
escoles de nou municipis de 
la comarca que han par  cipat 
en la modalitat Kids del Ro-
botseny i que va tenir lloc a la 
plaça de la Vila Sant Celoni el 
passat 11 de juny.

L’objec  u era que els alum-
nes, treballant en grups, inves-
 guessin sobre la mobilitat a la 

comarca del Baix Montseny, i 
en la jornada i exposar-ho des 
del seu punt de vista crí  c, tot 
oferint solucions innovadores i 
reals. El fet de plantejar el tema 
de la mobilitat és perquè es 
considera que “les vies de co-
municació són un punt clau pel 
desenvolupament del territori, 
a nivell empresarial, personal 
o turís  c. El Baix Montseny no 
n’és una excepció”.

Els alumnes havien 
d’analitzar un problema rela-
cionat amb la mobilitat i pro-
posar solucions. Regularitza-
ció de semàfors, carrers més 
amples, u  lització de vehicles 
alterna  us o compar  r els co-
txes van ser algunes de les so-
lucions que l’alumnat del Baix 
Montseny va aportar i que 
després amb els robots que 
ells mateixos havien construït 
havien de poder demostrar-
les.

També hi van par  cipar els 
alumnes de batxillerat que van 
demostrar les seves habilitats 
creant robots ballarins, rastre-
jadors i combats de sumo.

El Robotseny també té 
l’objec  u de crear una xarxa de 
professorat implicat en aques-
ta temà  ca per tal de crear lli-
gams i compar  r experiències 
en aquests àmbits. 

Com a eines per treballar

SECUNDÀRIA
- Premi al robot més fi able a 

Robotgiol 1 de l’Ins  tut Giola 
de Llinars del Vallès

- Premi a la missió in situ a la 
Salle wars del Col·legi La Salle 
de Sant Celoni

- Premi al robot que ha ob-
 ngut més punts a Robotgiol 1 

de l’Ins  tut Giola de Llinars del 
Vallès.

GUANYADORS
ROBOTSENY HIGH
- Premi al millor robot rastre-

jador al robot Jimmy d’Ismael

Sola de l’Ins  tut Baix Montseny 
de Sant Celoni.

- Premi al millor robot sumo 
de lego al robot Sumo McFede 
d’Adrià Romero, Àlex Fernàn-
dez, Aleix Ramírez i David Pé-
rez de l’Ins  tut Giola

- Premi al millor robot sumo 
d’arduino al robot Fic  on de 
Judith Victory, Marta Alcázar i 
Marta Beltrán del Col·legi Cor 
de Maria.

- Premi al millor robot balla-
rí al robot Wall-e i Eve d’Anaïs 
Barbarà i Júlia Berenguer de 
l’Ins  tut Baix Montseny.

Un dels equips de l’escola Soler de Vilardell par  cipant en el 
Robotseny 2016. FOTO: PPJ



societat 4
www.laviladigital.com

Nou servei d’atenció social dels malalts 
de càncer i les seves famílies a l’Hospital 
de Sant Celoni

Albert Palacio arriba a San  ago després 
de 3.000 quilòmetres i 92 dies caminant 
per l’Asier

part de les persones que si-
guin derivades per part de 
l´Hospital, a qualsevol pacient 
del Vallès Oriental amb neces-
sitats socials. Només cal trucar 
al 93 200 20 99 per demanar 
dia de visita.

La presentació d´aquest nou 
servei es va fer dimecres 8 de 
juny a la Sala Bernat Martorell 
de Sant Celoni en presència de 
l´alcalde Francesc Deulofeu, la 
regidora de Comunitat, Magalí 
Miracle, el director mèdic de 
l´Hospital de Sant Celoni, Jordi 
Roca, la presidenta de la Junta 
Local de l’AECC, Helena Domè-
nech i la directora de RRII de 
l’AECC-Catalunya contra el 
Càncer de Barcelona, Ma. Àn-
gels Ayra.

SANT CELONI.- La Junta lo-
cal de l´AECC-Catalunya contra 
el Càncer oferirà un nou servei 
d´atenció social a l´Hospital de 
Sant Celoni, així com als ambu-
latoris, per atendre les necessi-
tats de caire social dels malalts 
de càncer i les seves famílies. 
Segons el conveni signat entre 
les dues parts, un treballador 
social de l´associació orientarà 
i assessorarà, en qües  ons 
d´indole social, al pacients de 
càncer i familiars que ho ne-
cessi  n  Aquest professional 
treballarà en coordinació amb 
diferents departaments de 
l´hospital, com poden ser on-
cologia, infermeria, orientació 
social o psico oncologia.

Aquest servei s’ofereix, a

Presentació del nou servei. FOTO. Aj Sant Celoni

i que avui és incurable.
3.000 quilòmetres donen 

per molt però a l’Albert Pala-
cio hi ha dos moments pun-
tuals que li marquen el camí. 
El primer el dia 28 d’abril quan 
l’Albert va tenir l’ocasió de 
conèixer l’Asier en una de les 
etapes del seu recorregut i el 
segon el dia 9 de maig quan 
l’Asier va morir.

En aquests 92 dies que ha 
durat el camí ha recollit 18.460 
“tots donats per gent anòni-
ma, és una llàs  ma que ni les 
administracions ni les empre-
ses si hagin volgut implicar”, 
lamenta Palacio. També recor-
da que Asier en basc vol dir 
principi i, per això, el camí tot 
plegat acaba de començar.

GUALBA.- noranta-dos dies 
és el temps que li ha calgut a 
Albert Palacio per recòrrer a 
peu els 3.000 quilòmetres que 
separen Roma, d’on va sor  r el 
passat 4 de març, de San  ago 
de Compostel·la on va arribar-
hi el 6 de juny. Per aquest mos-
so d’esquadra de la comissaria 
de Granollers i veí de Gualba, 
ha estat un viatge molt espe-
cial perquè cada passa que feia 
era solidària per poder fer rea-
litat el seu projecte “Un camí 
per l’Asier” i recollir fons per 
a la inves  gació d’un càncer 
cerebral que es coneix com 
Glioma Pon  no Intrínsec Difús 
(DIPG) i que pa  a l’Asier, un 
nen de deu anys fi ll d’una mos-
sa de la comissaria de Manresa

Albert Palacio a la plaça d’Obradoiro de San  ago. FOTO. AP

SANT CELONI.- Els celonins 
Joan Josep Artero, exbomber 
de 63 anys i amb una discapaci-
tat visual des de fa quinze anys 
a conseqüència de la malal-
 a de Stargard, i Xavi Manso, 

mosso d’esquadra de 44 anys 
que fa de guia, han completat 
l’objec  u del projecte Tàndem 
Barcelona - Sarajevo. Superant 
foscors, després de recórrer 
2.200 quilòmetres en tàndem 
i quinze etapes. 

Es tracta d’un projecte amb 
el qual es proposaven mostrar 
com es pot superar la foscor 
de la ceguesa, i com, amb la 
solidaritat de tots els par  ci-
pants i col·laboradors, es pot 
ajudar a les poblacions de Bòs-

nia a superar la foscor infor-
ma  va sobre la situació actual 
que encara es viu a moltes de 
les poblacions del país, fer vi-
sibles les conseqüències i els 
efectes de la masacre i recor-
dar i fer presents els absents.
En aquest sen  t, el 10 de juny 
van arribar a Srebrenica des 
d’on els van acompanyar ci-
clistes bosnians fi ns arribar a 
Sarajevo el 12 de juny on els 
van rebre les ins  tucions de 
la ciutat, juntament amb el re-
presentant de la Fundació Dis-
tricte 11-Sarajevo, Jasmin Gre-
bric, l’espor  sta bosnià que 
al 2015 va realitzar el trajecte 
entre Sarajevo i Barcelona en 
bicicleta.

De Barcelona a Sarajevo en tàndem «superant foscors»

Joan Josep Artero i Xavi Manso han fet realitat el projecte Supe-
rant Foscors. FOTO: Facebook/superant foscors
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Dues pintures més del celoní Bernat Martorell al MNAC
A l’altra taula, hi ha 
l’escena de la coro-
nació de la Mare de 
Déu, en la qual Jesús 
posa la corona al cap 
de la seva mare. Els 
protagonistes estan 
asseguts en un tron 
doble i envoltats per 
un bell grup d’àngels 
músics. Aquesta obra 
se situa al fi nal de la 
producció de Marto-
rell, entre 1445 i l’any 
de la mort del pintor, 
el 1452. Es tracta de 
dues pintures molt 
belles i ben represen-
ta  ves de l’art exqui-
sit de Bernat Marto-
rell.

SANT CELONI.- Arran de 
la donació d’una part de la 
col·lecció d’Antonio Gallardo 
Ballart, el Museu Nacional 
d’Art de Catalunya, ubicat al 
Palau Nacional de Montjuïc, 
 ndrà dues obres més del des-

tacat pintor gò  c Bernat Mar-
torell, nascut a Sant Celoni.

Les vint obres que formen 
aquesta important donació es 
poden veure en una exposi-
ció gratuïta al MNAC fi ns al 3 
de juliol: Noves obres mestres 
per al museu. Hi ha diverses 
pintures romàniques, però 
destaquen especialment les 
taules gò  ques d’autors com 
Pere Serra, Lluís Borrassà, Ber-
nat Martorell, Nicolás Francés 
o Mar  n Bernat, entre d’altres. 
Per la seva qualitat extraor-
dinària es tracta d’una mostra 
especialment recomanable.

la donació d’Antonio Gallar-
do Ballart, president dels labo-
ratoris farmacèu  cs Almirall, 
ha estat possible gràcies a una 
negociació en la qual hi han 
par  cipat els departaments de 

Cultura i Economia de la Gene-
ralitat. La meitat de les obres 
són una donació i les altres 
deu corresponen a una dació 
com a pagament d’impostos. 
Aquesta donació, formada per 
un conjunt d’obres de primer 
nivell, és de les més impor-
tants que el museu ha rebut 
en tota la seva història.
El MNAC ja té un ric conjunt 
d’obres de Bernat Martorell a 
la col·lecció permanent, però 
ara se n’hi incorporaran dues 
més procedents de la donació 
Gallardo. La primera és una 
delicada pintura sobre taula 
que representa Santa Llúcia 
repar  nt almoina. Procedeix 
d’un retaule dedicat a la santa, 
del qual el MNAC ja té un com 
par  ment amb el mar  ri de 
Llúcia. L’obra està datada cap 
a 1435, l’època àlgida en què 
Martorell va pintar el recone-
gut retaule de Sant Jordi, pro-
cedent segurament del Palau 
de la Generalitat i, actualment, 
repar  t entre l’Art Ins  tute de 
Chicago i el Louvre.
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L’exposició, per tant és un 
recull d’un treball ar  s  c 
d’aquesta celonina amb sín-
drome de Down i només un 
5% de visió en un ull, cosa que 
no li ha impedit expressar sen-
 ment i emocions en cadascun 

dels seus dibuixos que hi ha 
penjats a la sala d’exposicions. 
Un aprenentatge contundent 
que la vida i la creació no té 
límits.

Es  u es pot visitar de dime-
cres a divendres, de 6 a 8 del 
vespre i dissabtes, diumenges 
i fes  us, de 12 a 2/4 de 2 del 
migdia i de 6 a 8 del vespre.

SANT CELONI.- Es  u és el 
 tol de la col·lecció de cent 

vuitanta-sis dibuixos de Laura 
Dou que des del 4 de juny i fi ns 
el dia 26 del mateix mes es pot 
visitar a la sala pe  ta de Can 
Ramis, a Sant Celoni

Dibuixos de platges, mars, 
gent i sobretot el sol que no 
podia faltar. Una exposició en 
la que també hi ha peces de 
ceràmica, algunes fan referèn-
cia a elements que surten 
en algun dels seus dibuixos 
i, sobretot, la peça de Josep i 
Maria, aquesta embarassada 
“perquè ara no és Nadal”.

Laura Dou inaugura l’exposició Es  u a Can Ramis de Sant Celoni

La companyia elèctrica Endesa avisa als usuaris que vagin molt 
alerta a l'hora d'obrir els correus amb factura electrònica ja que hi 
ha un virus en forma de factura que en el moment d'obrir fa cap-
tació de dades i, evidentment, és una factura falsa. La companyia 
ha confi rmat que són moltes les queixes que han rebut de clients 
que han estat des  nataris d'aquest correu electrònic i que, com 
es pot veure en la fotografi a, es tracta d'un consum elevat no ha-
bitual, cosa que ins  n  vament porta al receptor a obrir el correu. 
Des de la companyia elèctrica es recomana per una banda dispo-
sar d’un bon an  virus i, sobretot evitar obrir el correu.

Alerta amb les factures falses d’Endesa
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Es dissolt l’AAVV Baix Montseny i dóna prop de 1.100 euros a Creu Roja
junta, que mai ha pres posses-
sió dels seus càrrecs i tampoc 
no s’ha portat a terme cap 
més ac  vitat, ni s’ha cobrat 
les quotes als socis, mo  u pel 
qual tots han estat donats de 
baixa per falta de pagament.

El passat dimarts 31 de maig 
la comissió gestora va liquidar 
la llibreta del BBVA amb un 
romanent de 1.093,99 euros 
que aquest mateix dijous 2 de 
juny van lliurar a l’Assemblea 
de Creu Roja Sant Celoni i Baix 
Montseny.

SANT CELONI.- Des del 2 de 
juny de 2016 l’Associació de 
Veïns Baix Montseny de Sant 
Celoni s’ha dissolt i, an  cs so-
cis de l’associació com David 
Sánchez, Josep Capote i Pedro 
Checa s’han cons  tuït en co-
missió gestora amb la fi nalitat 
de liquidar el compte corrent 
que encara tenia l’en  tat veï-
nal, segons que consta en 
l’acta de la dissolució.

El mes de maig de l’any 2012 
quan es va fer la darrera as-
semblea es va formar una nova

Redacció: 93 867 41 36 - Publicitat: 653 55 59 72
 info@laviladigital.com  - www.laviladigital.com

L’EFEC arriba al 30% dels 
centres escolars del territori i 
tanca la quarta edició amb la 
par  cipació de 20.141 alum-
nes i 626 voluntaris. En con-
cret, durant aquest curs es-
colar s’han impar  t més de 
3.400 tallers a 18.594 joves de 
4t d’ESO de 301 escoles (públi-
ques, concertades i privades), i 
a 1.547 alumnes de 38 centres 
d’adults.

L’acte s’ha celebrat aquesta 
nit passada al Centre Audio-
visual Imagina de Barcelona, 
presidit pel vicepresident del 
Govern i conseller d’Economia 
i Hisenda, Oriol Junqueras; la 
Directora general d’ESO i Ba-
txillerat, Montserrat Llobet, i 
el Director General de l’Ins  tut 
d’Estudis Financers (IEF), Josep 
Soler.

A més a més de les classes, 
en el marc de les festes de Sant 
Jordi, l’en  tat va preparar una 
hora del conte en àrab i cata-
là on van explicar el conte del 
Patufet a la biblioteca muni-
cipal L’Escorxador. La cloenda 
va ser un acte on els alum-
nes de les diferents edats van 
poder mostrar el que havien 
après. Els dos grups més pe  ts 
van cantar dues cançons amb 
les lletres de l’alfabet àrab. I 
els més grans van represen-
tar dues obres de teatre “Les 
noies modernes” i “El jutge”.

SANT CELONI.- Una tren-
tena d’infants d’entre 5 i 13 
anys han par  cipat a les clas-
ses d’àrab que s’han dut a 
terme dos cops a la setmana 
al col·legi La Salle en 3 nivells 
d’aprenentatge de la llengua. 
A més a més, les 5 mestres 
- voluntàries que ensenyen 
l’àrab als infants han par  ci-
pat de la formació con  nuada 
a les trobades pedagògiques 
del Pla Educa  u d’Entorn. Els 
cursos han estat ofertats per 
l’Associació Al Madaa Horit-
zons. 

Cloenda dels cursos d’àrab per a infants 
ofertats per l’associació AMH

Alumnes cursos àrab a Sant Celoni. FOTO: AJ Sant Celoni

Moment de lliurar els diners a Creu Roja. FOTO: JPP

El Cor de Maria de Sant Celoni premiat 
en el 1r Concurs d’Infografi es de l’EFEC

SANT CELONI.- Les alumnes 
Alisa Forné i Maria Ortega del 
Col·legi Cor de Maria de Sant 
Celoni han ob  ngut el pri-
mer premi en el 1r Concurs 
d’Infografi es, emmarcat dins 
de la quarta edició del Progra-
ma d’Educació Financera a les 
Escoles de Catalunya (EFEC). 
En les bases del concurs es 
demanava que la infografi a 
presentada representés con-
ceptes relacionats amb l’àmbit 
de l’educació fi nancera, tenint 
en compte els con  nguts dels 
tallers del programa EFEC.

Cada centre escolar podia 
presentar-ne una, i tenia com 
a data límit el dia 30 d’abril de 
2016. El jurat ha valorat la re-
lació dels con  nguts amb els 
tallers i la crea  vitat dels tre-
balls.

Primer premi d’Infografi es del concurs de l’EFEC. FOTO: EFEC



medi ambient 9
www.laviladigital.com

Part de l’abocador de Santa Maria de Palautordera ja s’ha reforestat
haver acabat i només quedarà 
recollir els gasos i metans que 
es produeixen i que actual-
ment també es fan servir per 
generar electricitat a la pròpia 
planta.

El regidor de Santa Maria 
de Palautordera va reecor-
dar als visitants que clausurar 
l’abocador era una necessitat 
per al municipi després de tants 
anys de veure passar camions 
carregats d’escombraries i un 
paisatge una mica galdós i 
molts problemes amb els veïns 
del poble. 

L’empresa CESPA GR respon-
sable de la instal·lació va fer 
efec  u el tancament defi ni  u 
l’1 de gener de 2015 posant 
fi  a vint-i-dos anys d’ac  vitat. 
Des d’aquesta data les feines 
que s’hi porten a terme són 
internes i només hi ha en fun-
cionament les instal·lacions de 
captació i tractament de lixi-
viats i de biogàs, a banda de la 
planta de triatge.

SANTA MARIA DE PALAU-
TORDERA.- Diversos veïns de 
Santa Maria de Palautordera 
van par  cipar el dissabte 4 de 
juny al ma   de la jornada de 
portes obertes i la visita guiada 
que es va portar a terme a les 
obres de clausura del Dipòsit 
Controlat de les Valls, el que 
es coneix popularment com 
l’abocador de Palau. La clausu-
ra, segons que es va explicar, 
s’està fent per fases i els visi-
tants van poder veure que ja hi 
ha zones que estan segellades 
i fi ns i tot reforestades. Actual-
ment s’estan portant a terme 
les obres de les dues úl  mes 
fases mentre s’espera que els 
residus abocats sota terra es  -
guin ben assentats.

Enric Pousa, regidor de Medi 
Ambient de l’Ajuntament de 
Santa Maria de Palautordera, 
explica que és di  cil de posar 
un calendari concret per aca-
bar de segellar però conside-
ra que amb un any es podria

A la banda dreta ja hi creix l’herba. A l’esquerra s’està segellant.

Planta de triatge. FOTOS: JPP
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Les cadets del CE Sant Celoni perden la 
Copa Catalunya en la tanda de penals

El CA Sant Celoni aconsegueix sis 
medalles en el Campionat de Catalunya

SANT CELONI.- No ha pogut 
ser. Després d’un emocionant 
par  t entre els equips cadets 
del CE Sant Celoni i la PB La 
Roca ha acabat 2-2 i les ro-
queroles van guanyar la Copa 
Catalunya en la tanda de pe-
nals. Les celonines han fet una 
temporada enorme i han fet 
història malgrat haver perdut 
la fi nal ja que mai cap equip 
de la capital del Baix Montseny 
havia  ngut l’oportunitat de 
jugar-la.

En el par  t jugat a Martorell

l’11 de juny, la Penya Blanci-
blava de la Roca sor  a com a 
favorita, per tradició del futbol 
femení i també per potencial. 
Tot i així, no les tenien to-
tes i van reforçat l’equip amb 
tres jugadores cadets; una de 
l’equip que ha jugat la lliga 
nacional, una de l’equip de 
primera i una altra de segona. 
Malgrat tot les cadets del CE 
Sant Celoni van plantar cara i 
només la loteria dels penals els 
va ser esquiva. La llavor d’un 
projecte de futur s’ha sembrat.

Subcampiones de la Copa Catalunya. FOTO: CE Sant Celoni

SANT CELONI.-  Els atletes del 
CA Sant Celoni han aconseguit 
sis medalles en el Campionat 
de Catalunya benjamí, aleví i 
infan  l celebrat a Castellar del 
Vallès l’11 de juny. Dues d’or, 
dues de plata i dues de bronze.
El club celoní portava quinze 
atletes i es disputaven divuit 
proves diferents. 

Les d’or per Claudi Gómez en 
salt de llargada (5,44 m.) i Mar 
Iglesias en llançament de java-
lina (31,78 m.). Les de plata per 
Marcel Gual en salt d’alçada 
(1,57 m.) i Mar Iglesias en 
llançament de disc (25,27 m.) 
Les de bronze per Paula Subi-
rana en 220 m. tanques (34,99) 
i Berta Rodríguez en llança-
ment de javalina (24,75 m.).

També cal afegir les deu po-
sicions de fi nalista (entre els 
vuit primers), que sumant els 
punts dels 8 primers col·loca el 
CA Sant Celoni en segona posi-
ció de categoria infan  l.

Campionat de Catalunya d’Atle  sme. FOTOS: Diana Tubau

VALLGORGUINA.- El 
pilot de Vallgorguina, 
Jordi Puigvert  va dis-
puatr a Mollerussa, 
la quarta prova del 
Campionat d’Espanya 
d’autocròs. En els en-
trenaments Ivan Piña 
va fer els millors re-
gistres seguit de Da-
vid Casadevall i Antón 
Muiños, Jordi Puigvert va aconseguir el cinquè millor temps, amb el 
seu Speed Car. A les sèries classifi catòries, Puigvert amb un tercer i 
un segon lloc respec  vament, va baixar fi ns la vuitena posició, a la 
graella de sor  da de la fi nal.

En un terreny sec i polsegós l’Speed Car pa  nava molt, però tot i 
així el vallgorguinenc en les dues primeres voltes va recuperar tres 
posicions col·locant-se en cinquena posició i de la qual ja no es va 
moure en tot el quedava de cursa, però fi nalment va ser quart per la 
desqualifi cació del segon classifi cat a causa d’una irregularitat tècni-
ca detectada a les verifi cacions fi nals. El guanyador va ser el mallor-
quí Juanjo Moll seguit d’Antón Muiños i Marc Batlle. Ara Puigvert és 
quart de la classifi cació general del campionat.

El vallgorguinenc Jordi Puigvert quart 
d’autocròs a Mollerussa
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La Unió Espor  va Sant Celoni comença 
amb 30 equips i 450 jugadors

SANT CELONI.- El futbol de 
Sant Celoni comença una nova 
etapa després de fer-se reali-
tat la fusió de la Penya Barce-
lonista i el Club Espor  u Sant 
Celoni, els dos clubs del muni-
cipi per conver  r-se en la Unió 
Espor  va Sant Celoni (UESC), 
recuperant el nom de l’an  ga 
Unió Spor  va de Sant Celoni 
de l’any 1927. La fusió de les 
dues en  tats no ha estat fàcil 
i no s’ha encarat d’una manera 
decidida fi ns el febrer d’aquest 
any, després de diversos in-
tents no reixits.

La nova en  tat ges  onarà la 
temporada vinent una trente-
na d’equips de totes les cate-
gories i al voltant de quatre-
cents cinquanta jugadors.

La UESC neix amb la voluntat 
de ser un club integrador, amb 
una gran base social i amb un 
funcionament democrà  c.  
Crear una bona organització, 
sostenible econòmicament i 
ser una en  tat par  cipa  va en 
la vida social del poble. 

ESCUT INCLUSIU
La nova en  tat manté l’equi-

pació tradicional del Club Es-
por  u Sant Celoni amb sama-
rretea amb ratlles ver  cals 
blanques i vermelles, pantaló 
blau i mitges vermelles. L’escut 
recull detalls de l’escut del 
poble amb els colors vermell 
i blanc, referència a l’entorn 
natural amb el dibuix del 
Montseny i el Montnegre i 
fa referència a aspectes dels 
Senys i Negres de la Festa Ma-
jor incloent el nom de l’en  tat 
i l’any de la fusió.

Els objec  us més immediats, 
a dos anys vista, és crear uns

i, per això, els pares dels juga-
dors formaran part de la mas-
sa social que serà ampliable a 
tot el municipi. Els socis són els 
que escolliran la junta direc  -
va i l’assemblea  ndrà el poder 
del club.

La primera junta direc  va de 
la Unió Espor  va Sant Celoni 
 ndrà, a Manel Rubio com a 

president; Francisco Moreno, 
vicepresident; Mary Sanz, se-
cretària; Mario Pérez, tresorer; 
Francisco Tirado, vocal; i An-
drés Marquez, vocal.

Pel que fa a l’equip tècnic 
Manel Rossell, director espor-
 u; Òscar de Haro, coordina-

dor; Carlos Mar  n, coordina-
dor de futbol 11; Ismael de 
Haro, coordinador de futbol 7; 
Marc Torres, coordinador  dels 
equips femenins; Jesús Mar  n, 
s’ocuparà de l’àrea administra-
 va, i David Gómez, comunica-

ció.
La fusió entre la Penya 

Barcelonista i el Club Espor-
 u Sant Celoni ha  ngut la 

col·laboració i el suport de 
tots els grups municipals de 
l’Ajuntament de Sant Celoni.

fonaments sòlids d’organitza-
ció, garan  r la sostenibilitat i 
assolir cohesió social. A més 
llarg termini és millorar la 
captació de jugadors, millorar 
la formació dels tècnics i ser 
un referent comarcal i conso-
lidar el primer equip entre la 
primera i la segona Catalana. 
Aquesta temporada la Penya 
Barcelonista ha jugat a Tercera 
Catalana i el CE Sant Celoni a 
Quarta.

ASSEMBLEA DE SOCIS
Es vol una base social àmplia

Presentació de la Unió Espor  va Sant Celoni. FOTO: Jordi Blas

El CE La Batllòria obre la porta a una nova etapa espor  va i social
po  us també es plantegen al-
tres propostes com fer un diag-
nòs  c previ del club recollint la 
màxima informació, crear una 
base de dades dels jugadors, 
organigrames per una bona 
comunicació i la defi nició de 
les etapes dels equips des de 
la iniciació fi ns a futbol 7, per-
feccionament en categories in-
fan  l i cadet i aspectes compe-
  us en juvenils i sèniors.

A nivell social valoren qües-
 ons com el foment de la in-

serció de persones amb risc 
d’exclusió social i col·laborar 
amb en  tats d’aquests àmbits.

A més, no es descarta poder 
crear esdeveniments interna-
cionals amb equips que pu-
guin u  litzar les instal·lacions 
del CE La Batllòria i així donar a 
conèixer el club i el poble.

LA BATLLÒRIA.- Si tot va com 
està previst cap a fi nals d’any 
La Batllòria disposarà d’un 
camp de futbol de gespa, cosa 
que obre noves perspec  ves 
al CE La Batllòria i, per aquest 
mo  u s’ha programat  un nou 
projecte que abarca totes les 
àrees del club tant a nivell 
d’objec  us com propostes 
organitza  ves, espor  ves, so-
cials i també de dinamització 
econòmica. El projecte, ideat 
per Oriol Comajoan i Gerard 
Garrós, es va presentar en el 
Centre Cívic  de La Batllòria.

En aquest sen  t, els ob-
jec  us que es proposen són 
l’aprenentatge del futbol base 
des de l’escoleta fi ns al primer 
equip desenvolupant els juga-
dors com a persones i espor-
 stes, treballant valors com

esforç, disciplina i compan-
yerisme. També aprofi tar les 
noves instal·lacions de ges-
pa per créixer com a club in-
corporant noves categories.

D’altra banda, s’ha planifi cat 
que cada franja d’edat treballi

Presentació del nou projecte CE La Batllòria. FOTO: CELB
aspectes futbolís  cs adients a 
la seva etapa i que els entrena-
dors del CE La Batllòria  nguin 
la  tulació reglada per assolir 
la millora qualita  va dels juga-
dors.

Més enllà dels aspectes es-




