
 
 
 
NOTA DE PREMSA 

Dijous 26  de gener de 2017 
 
 

• Tret de sortida del projecte Robotseny 2017 davant una vuitantena de 
mestres de 26 escoles, representants de 10 ajuntaments i 9 empreses del 
Baix Montseny. El packaging i la logística de les empreses del Baix 
Montseny és el centre d’interès d’enguany 
 

• Informació i inscripcions a la Rua de Carnaval! A partir de 15 persones ja 
es pot muntar una comparsa. Consulteu les condicions i inscriviu-vos del 
13 al 17 de febrer a l'OAC 
 

• El presenta el projecte de la coberta parcial de les pistes poliesportives 
de l'escola Montnegre de la Batllòria 
 

• L'Escola de Música de Sant Celoni entra a les aules de El Blauet 
 

• L'Escola Cor de Maria celebra el 75è aniversari amb un bon nombre 
d'activitats. Punt 7 ràdio emetrà un primer especial dijous 2 de febrer a les 
21.30 h 
 

• Ordre del dia Ple municipal, dijous 26 de gener  

 

 

 
Tret de sortida del projecte Robotseny 2017 davant una vuitantena de mestres de 
26 escoles, representants de 10 ajuntaments i 9 empreses del Baix Montseny  
 
El packaging i la logística de les empreses del Baix Montseny és el centre 
d’interès d’enguany 
 
Prop d’un vuitantena de mestres de les 26 escoles del Baix Montseny participants, 10 
ajuntaments  i 9 empreses de les 12 participants van assistir a la sessió del tret de 
sortida de la Robotseny 2017 que es va fer ahir dimecres 25 de gener a la sala petita 
de l’Ateneu de Sant Celoni. L’equip impulsor va presentar les bases de participació al 
torneig i a la fira científica de la Robotseny 2017 que es farà a la plaça de la Vila de 
Sant Celoni el 10 de juny, que enguany té com a centre d’interès “El Packaging i la 
logística a les empreses del Baix Montseny”. 
 
Posteriorment, els directius i professionals representants de cadascuna de les 
empreses col·laboradores, van presentar quina és la seva activitat principal i 
també diferents reptes per millorar l’embalatge i el packaging d’alguns dels seus 
productes. L’objectiu és que els alumnes treballin a les aules una proposta de millora 



d’un dels reptes plantejats per les empreses i que el puguin presentar el dia del torneig 
a la fira científica. 
 
Finalment, mestres i professors van recollir el material necessari per treballar amb els 
alumnes els reptes de la competició de robots i van poder visualitzar en el taulell del 
Baix Montseny els reptes que els alumnes de resoldre mitjançant el disseny i 
programació del seu robot. 
 
El projecte Robotseny desenvolupa les competències científiques i creatives dels 
alumnes, tot treballant de forma cooperativa. Posteriorment, es desenvolupa a l’aula 
per desenvolupar les competències científiques i creatives de l'alumnat. 

A partir d’ara més de 1.500 alumnes de les escoles de Breda, Campins, Gualba, 
Hostalric, Llinars del Vallès, Riells i Viabrea, Sant Esteve de Palautordera, Santa 
Maria de Palautordera, Vallgorguina i Sant Celoni 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 científica: Els alumnes treballaran els reptes proposats per les empreses 
per a cercar propostes de millora del packaging i embalatge dels seus 
productes. Les propostes de les escoles es presentaran el dia de la jornada 
Robotseny en format de fira científica. 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 packaging i la logística a les empreses 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, 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 participar a la competició de sumo, rastrejadors i 
robots ballarins. 
 
A la web www.robotseny.cat les escoles podran compartir vídeos i propostes tant de la 
fira científica com dels reptes de la competició de robots.  
 
Per fer possible aquest treball, el primer trimestre del curs, 43 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.  
 
Aquest projecte compta amb el suport econòmic i també amb l’aportació tècnica 
de valor, de les 12 empreses del Baix Montseny participants, que són les 
següents: Altervac, Arkema Química, Givaudan Ibérica, Hohner Automáticos, Hospital 
de Sant Celoni, Lab Circuits, M’Penta Serveis i Més, Oxiris Chemicals, Renolit Ibérica, 
Salicru, Unión Químico Farmacéutica (Uquifa) i Ecología Química (Tradebe). 
 
El treball a l’aula culminarà amb la competició Robotseny 2017, que està prevista pel 
10 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 

http://www.robotseny.cat/


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, l’alcalde Francesc Deulofeu va destacar 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.” 
 

 

Informació i inscripcions a la Rua de Carnaval! 

A partir de 15 persones ja es pot muntar una comparsa. Consulteu les 
condicions i inscriviu-vos del 13 al 17 de febrer a l'OAC 

A finals de 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 25 de febrer. 

Comparses i carrosses. Inscripcions del 13 al 17 de febrer 

Els 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. Us heu d'inscriure del 13 al 17 de febrer 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. 

L’Ajuntament aportarà: 

• 3 € per persona per finançar part de les despeses de les disfresses i dels 
guarniments de la comparsa, prèvia inscripció, un cop feta la rua i presentació 
dels justificants. Per determinar la subvenció es comptaran els membres de la 
comparsa a la foto que es farà abans de la sortida de la rua, o quan es faci la 
coreografia a la plaça de la Vila. La data de termini de presentació d’aquests 
justificants el 17 de març de 2017. 

• 70 € per carrossa. S’entén per carrossa, un vehicle en el qual els membres de 
la comparsa puguin pujar al damunt, amb música i llums. Les mides màximes 
de les carrosses, per poder circular pels carrers són: 4 m. d’alçada, 2,50 m. 
d’amplada i 6 m. de llargada. Cada carrossa haurà de portar un extintor, i haurà 
de disposar de la corresponent ITV i de l’assegurança (vehicle de motor). 

 Sopar de Comparses   
 
Com cada any, un cop acabada la Rua hi haurà un Sopar de Carnaval reservat a les 
Comparses al Pavelló 11 de setembre. Per qui hi vulgui participar, el preu és de 8 € 
per persona. El menú consistirà en: caldo, pollastre i botifarra amb patates al forn, 
flam, pa, aigua, vi, cafè o tallat. La venda de tiquets es farà 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, del 13 al 17 
de febrer. 



 Concurs de Comparses 

El XXI Concurs de comparses tindrà 4 premis de 150 € cadascun: la Comparsa més 
original, la més animada, la més elaborada i la més votada. El jurat estarà format per 
un membre de cada comparsa inscrita (que no haurà participat a la Rua) i persones 
vinculades a les arts escèniques i visuals. Es convoca a una reunió a tots els Caps 
de Comparsa i Membres del Jurat, el dimecres dia 22 de febrer a les 7 de la tarda 
a la Rectoria Vella. 

Els premis es donaran després de sopar. Tot seguit començarà el Ball de disfresses, 
gratuït i obert a tothom. Compte! l'aforament és limitat. 

 Actes de dissabte, dia 25 de febrer 

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

• Rua de Carnaval  
A 2/4 de 7 de la tarda, del pg. Rectoria Vella al c. Esteve Cardelús 

• 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 

 

Presentació del projecte de la coberta parcial de les pistes poliesportives de 
l'escola Montnegre de la Batllòria  

Les pistes poliesportives de l'escola Montnegre de la Batllòria estaran parcialment 
cobertes, d'acord amb el projecte que es va presentar el passat dijous 19 de gener en 
una reunió de la comissió encarregada de supervisar-lo, formada per l'arquitecta Eva 
Porcel Adán -dissenyadora de l'obra-, l'alcalde Francesc Deulofeu, la regidora del 
Consell de poble de la Batllòria Helena Lagarda, l'arquitecte municipal, tècnics dels 
àmbits de Cultura, Educació i Esports de l'ajuntament, i representants del Consell de 
poble, la direcció de l'escola i l'AMPA.   

La coberta consisteix en una sèrie de bigues o encavallades d'acer amb forma 
corbada que es recolzen per una banda en el terreny i per l'altre en pilars també d'acer 
fins a una alçada aproximada de cinc metres, sobre aquestes encavallades es recolza 
una membrana tèxtil que s'inicia a uns 3 metres d'alçada respecte de la pista i manté 
sobre els terrenys de joc l'alçada mínima requerida per les normatives. 

Aquesta reunió va permetre que els representants coneguessin de primera mà el 
projecte i tinguessin l'oportunitat d'aportar les seves opinions i suggeriments. Als 
assistents els va agradar molt el projecte per les dimensions de l'estructura i pel seu 
disseny modern de forma sinuosa i curvilínia. L'obra suposarà un cost de 300.000 € 
per part de l'Ajuntament de Sant Celoni. 

L'alcalde Francesc Deulofeu, va manifestar la seva “satisfacció” en relació al disseny 
i a “les possibilitats d'usos de la pista poliesportiva en festes i actes culturals 
que podran gaudir tant l'escola com les entitats i la ciutadania". 

 

http://www.santceloni.cat/a.php?fer=EDTX_MVA&id=17962


L'Escola de Música de Sant Celoni entra a les aules de El Blauet 

Aquest dilluns 23 de gener, dues professores de l'Escola de Música de Sant Celoni 
han dut a terme una activitat musical específica per a infants a les aules de l'escola 
bressol municipal El Blauet on la veu cantada, el moviment i les diferents qualitats del 
so han estat protagonistes. Adults i infants han compartit una estona molt divertida on 
tothom ha après molt. 

El Blauet dóna una gran importància a la música en els primers anys de vida atès els 
reconeguts beneficis en el desenvolupament psicomotor, cognitiu i emocional dels 
infants. Per aquest motiu, l'escola bressol ha iniciat aquest curs una estreta 
col·laboració amb l’Escola de Música per tal que aquesta pugui dur a terme activitats 
com la d'aquest dilluns, d'una banda, i per ampliar les competències musicals de 
l'equip educatiu, per l'altra 

 

L'Escola Cor de Maria celebra el 75è aniversari amb un bon nombre d'activitats 

Punt 7 ràdio emetrà un primer especial dijous 2 de febrer a les 21.30 h 

Amb motiu del 75è aniversari de la fundació de l'Escola Cor de Maria, el centre durà a 
terme un seguit d'activitats, des de febrer fins al juny: 

El dijous 2 de febrer hi haurà una Festa d'Aniversari, amb l'alumnat de l'escola. El 
diumenge 5 de febrer, hi haurà tres actes: la inauguració de l'exposició 75 anys 
ensenyant i educant (a les 11 h, a la Rectoria Vella), la jornada de portes obertes i 
aperitiu, perquè tothom que ho vulgui pugui visitar l'escola (a les 12.30 h) i el dinar de 
germanor (a les 14.30 h. Cal inscripció). El dissabte 22 d'abril, està prevista una 
trobada de gegants de totes les escoles de Sant Celoni. El diumenge 21 de maig, es 
farà una trobada de pares i de la comunitat educativa, oberta a antics alumnes, 
famílies, mestres i totes aquelles persones que en algun moment han format part de 
l'escola, als Maristes de Llinars del Vallès. I el diumenge 11 de juny, hi haurà 
l'Eucaristia i Festa de Final de Curs. També està prevista una xerrada de 
l'exconsellera d'educació Irene Rigau, pendent de data. 

L'emissora municipal Punt 7 Ràdio emetrà un programa especial el dia 2 de febrer a 
2/4 de 10 del vespre, que podreu seguir al 107.7 del dial, o per internet a 
www.santceloni.cat/radioendirecte i a l'aplicació TuneIn. A l'endemà, us podreu 
descarregar l'àudio al servei de Ràdio a la Carta. 

Més informació al web del centre, www.cordemariasantceloni.cat. 

 
 
 
Ordre del dia  Ple municipal, dijous 26 de gener de 2017 a les 21 h 
 
 

I.- PART DISPOSITIVA 
 

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària del Ple de data 24.11.2016 i de l’acta de la 
sessió extraordinària de data 21.12.2016. 
 

http://www.santceloni.cat/radioendirecte
http://www.santceloni.cat/radioalacarta
http://www.cordemariasantceloni.cat/


2. Prendre coneixement del Nomenament dels membres de la Comissió Informativa General i 
aprovació dels representants de la corporació en diversos òrgans col·legiats del Grup polític 
municipal del PSC-CP. 
 

3. Aprovació, si escau, del nou calendari estimatiu de sessions de la Junta de Govern Local, per a 
l’any 2017.   
 

4. Donar compte de l’informe emès per l’Interventor accidental relatiu als reparaments efectuats des 
del dia 10.11.2016 fins el 13.01.2017.  

 
5. Aprovació inicial de l’expedient 1/2017 de modificació de crèdit mitjançant concessió de crèdit 

extraordinari. 
 

6. Correcció material d’error material en la transcripció a la proposta de data 14.10.16 
d’incorporació de membre al Consell de Poble de la Batllòria. 
 

7. Aprovació del “Document Únic de Protecció Civil Municipal ( DUPROCIM)”, dins el tràmit previst ( 
art. 4 del D155/2014) i, com a pas previ per a la seva homologació final per la Comissió de 
Protecció Civil de Catalunya. 

 
8. Aprovació del “Pla Director de Franges perimetrals de baixa combustibilitat” en compliment de 

l’art. 179 de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives i financeres i del 
sector públic, modifica la Llei 5/2003 en relació a la delimitació i execució de franges de protecció 
dels nuclis de població. 
 

9. Aprovació de les bases que han de regir l’elecció dels projectes Ajuntament Jove curs 2016-2017 
i la distribució de la subvenció atorgada per a la seva execució.  
 

10. Verificació del text refós de la Modificació puntual del Pla general municipal d’ordenació relativa a 
l’àmbit de l’IES Baix Montseny de Sant Celoni.   
 

11. Aprovació provisional de la Modificació puntual del pla general d’ordenació per a la connexió a 
l’EDAR de les urbanitzacions del Montnegre. 

 
12. Verificació del segon text refós del Pla especial de les masies i cases rurals situades en sòl no 

urbanitzable de Sant Celoni. 
 

13. Moció presentada pel Grup municipal del PSC-CP per al Manteniment dels preus anteriors de la 
JGL de data 22.09.16, del Programa Municipal d’Activitat física per a la Gent Gran.  

 
14. Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP-PC-PA, per a l’Estudi de la Municipalització del 

Servei de Neteja d’edificis municipals.  
 

15. Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP-PC-PA, per a la desmilitarització i 
renaturalització del Parc Natural del Montseny en suport a la campanya Recuperem el Cim. 
 
 
 

II- CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
  
16. Informació de les resolucions dictades per l’Alcaldia i el regidor de Seguretat Ciutadana els mesos 
de novembre i desembre de 2016.  
 
17. Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per l’Alcaldia en els mesos 
de novembre i desembre de 2016.  



 
18. Precs i preguntes. 
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