
 
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA  
 

Dimarts,  7 d’abril de 2009  

• L’Ajuntament de Sant Celoni impulsa el procés parti cipatiu per sol·licitar 
la Llei de Barris per al nucli històric de Sant Cel oni.  
Dissabte 18 d’abril al matí es convida a tothom a p articipar a un debat 
ciutadà a la Sala petita de l’Ateneu 

• L’ajuntament destinarà 1 milió d’euros a la compra de sòl privat per fer-hi 
habitatge protegit 

• Nova promoció de 14 habitatges protegits de lloguer  al carrer Montserrat 
• Prop de 1.500 alumnes han assistit a les audicions per a les escoles del 

Centre Municipal d’Expressió 
• Nous tallers d’entrenament de la memòria 
• El Servei Municipal d’Ocupació organitza un nou tal ler per a emprenedors 
• Bon nivell de preinscripció a tots els centres del municipi  

• AGENDA  

 
L’ajuntament de Sant Celoni impulsa el procés parti cipatiu per sol·licitar la Llei 
de Barris per al  nucli històric de Sant Celoni  
 
Dissabte 18 d’abril al matí es convida a tothom a p articipar a un debat ciutadà a 
la Sala petita de l’Ateneu 
 
L’ajuntament de Sant Celoni està impulsant el procés participatiu per sol·licitar la 
Llei de Barris, per al nucli històric.   Per aquest motiu s’ha convocat, als veïns i 
veïnes i les entitats de Sant Celoni, a participar al Debat ciutadà  que tindrà lloc 
dissabte 18 d’abril a les 10 h a la Sala petita de l’Ateneu.   
 
El Debat ciutadà serà uns espai de participació on els ciutadans i ciutadanes de Sant 
Celoni podran fer aportacions i suggeriments per millorar el nucli històric, d’una 
manera compartida i consensuada. Es vol incorporar la visió i l’experiència ciutadana 
al Projecte d’Intervenció Integral, ja que els veïns, les veïnes i les entitats del municipi 
són els experts en els seus carrers i en la seva gent. 
 
La Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques, amb la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles 
que requereixen una atenció especial (Llei de Barris),  va crear el Fons de foment del 
programa de barris i àrees urbanes d’atenció especial com un instrument financer de la 
Generalitat destinat a la rehabilitació i a la promoció de barris i àrees urbanes que, per 
llurs característiques, requereixen una atenció especial de l’Administració. L’objectiu 
de la Llei de Barris és la millora des del punt de vista urbanístic, social, e conòmic i 
ambiental, de barris o àrees urbanes, com és el cas  del nucli històric de Sant 
Celoni que abarca la part del municipi que existia a principis del segle XX.  
 



Els municipis que volen optar a les subvencions que atorga la Llei de Barris, per un 
dels seus barris o àrees, han d’elaborar un Projecte d’Intervenció Integral que 
contempli actuacions tant urbanístiques com socials. Per aquest motiu és important 
comptar amb la participació de la ciutadania per a elaborar, entre tots i totes, el millor 
Projecte pel nucli històric i per Sant Celoni. 
  
 
 
L’ajuntament destinarà 1 milió d’euros a la compra de sòl privat per fer-hi 
habitatge protegit  
 
Amb l’objectiu d’oferir habitatge assequible, l’ajuntament destinarà 1 milió d’euros a la 
compra de sòl urbà, per tal d’integrar-lo al Patrimoni Municipal del Sòl. Les seves 
finalitats són: l'adquisició i urbanització de sòl destinat a habitatges de protecció 
pública; l'adquisició o rehabilitació d'edificis per destinar-los a aquest tipus 
d'habitatges; la promoció i construcció d'aquest tipus d'habitatge la construcció 
d’habitatges amb algun tipus de protecció oficial.  
 
Un cop adquirit el sòl, s’iniciaran els procediments necessaris per iniciar de forma 
ràpida aquestes promocions.  
 
Destinataris de l’oferta : Tots els propietaris de solars urbans sense edificar o amb 
construccions que s'hagin d'enderrocar o rehabilitar, que segons el Pla General 
Urbanístic permeti la construcció d’habitatges plurifamiliars. 
 
Termini per presentar propostes : De l’1 al 30 d’abril 
 
Valoracions de les ofertes : Un cop rebuda la documentació sobre els solars, 
l’ajuntament valorarà la seva adequació per a la construcció d’habitatge protegit i 
realitzarà l’oferta d’adquisició. 
 
D’altra banda, l’ajuntament ha començat un seguit de contactes amb els propietaris de 
pisos nous per conèixer l’estoc vacant de vivenda de nova promoció i estudiar la 
viabilitat d’acords per transformar-los en habitatges amb algun règim de protecció 
oficial, tant de venta com de lloguer. 
 
 

 

Nova promoció de 14 habitatges protegits de lloguer  al carrer Montserrat  
 
Després d’estudiar la viabilitat de realitzar noves promocions d’habitatge social a Sant 
Celoni a través del conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona, ben aviat 
s’iniciaran tots els tràmits per a la licitació de la construcció de 14 habitatges de lloguer 
al carrer Montserrat de Sant Celoni. 
 
El termini de finalització de la promoció és de dos anys però es preveu que els 
licitadors presentin millores de reducció del temps de construcció. 
 
La licitació es realitzarà mitjançant el Registre d’Entitats promotores d’habitatge 
protegit de la Diputació de Barcelona, que ha de permetre agilitzar els processos 
administratius de la contractació de l’obra. 
 
 
 
 
Prop de 1.500 alumnes han assistit a les audicions per e les escoles del Centre 
Municipal d’Expressió  



 
1480 alumnes de les escoles de Sant Celoni, la Batllòria i Campins han assistit a les 
“Audicions per a les escoles” del Centre Municipal d’Expressió la darrera setmana de 
març. Cada any, l’Escola de Música organitza aquestes activitats que enguany també 
han comptat amb la participació dels alumnes de l’Escola de Teatre. En total han estat 
5 espectacles, un per dia de la setmana passada, de dilluns a divendres i adaptats 
segons el públic: alumnes de p3, p5, 2n, 4t i 6è de primària i també d’ESO i Batxillerat.  
 
Més de 130 alumnes de les escoles municipals de música i teatre han preparat 
conjuntament els cinc muntatges interpretats per deu conjunts instrumentals, tres cors i 
dos grups de teatre:  “El somriure de la Tona” per als nens i nenes de 3 i 5 anys, “En 
Teo a Sant Celoni” i “El bagul fantàstic” per als alumnes de Primària, i “Va de cordes, 
però molt diferents” i “Història de Catalunya amb cançons” per als nois i noies d’ESO. 
 
(S’adjunta imatge)  
 
 
 
Nous tallers d’entrenament de la memòria  
 
A finals de mes començaran dos nous tallers d’entrenament de la memòria, organitzats 
l’Ajuntament de Sant Celoni. Totes les persones que estiguin interessades en 
participar-hi, es poden apuntar a l’Àrea de Comunit at (c/ Santa Fe, 52, al primer 
pis, tel. 93.864.12.12). L’objectiu és exercitar la memòria a través de jocs per tal de 
millorar la capacitat retentiva i així també millorar la qualitat de vida dels participants. 
Aquests cursos van dirigits a persones majors de 65 anys i són totalment gratuïts.  
 
 
 
El Servei Municipal d’Ocupació organitza un nou tal ler per a emprenedors  
 
El Servei Municipal d’Ocupació portarà a terme un nou taller per a emprenedors de 8 
hores de durada els dies 23 i 24 d’abril al Safareig de 2/4 de 10 del matí a 2/4 de 2 del 
migdia. L’objectiu és donar les eines necessàries per poder elaborar correctament un 
pla d’empresa, conèixer les potencialitats dels possibles emprenedors com a 
empresaris, identificar les funcions i responsabilitats de cada lloc de treball o conèixer 
els aspectes jurídics i fiscals d’interès per crear un negoci.  A finals de febrer ja se’n va 
organitzar un de les mateixes característiques on hi van participar una vintena de 
persones. Per inscriure’s cal dirigir-se al Safareig (c/ Campins, 24, tel. 93 864 12 00 o 
enviar un correu a creacioempreses@santceloni.cat). 
 
 
 
Bon nivell de preinscripció a tots els centres del municipi  
 
El període de preinscripcions als centres d’educació infantil, primària i per ESO ha 
acabat amb un bon nivell de sol·licituds a totes les escoles. La demanda està molt 
repartida entre tots els centres. Ara, les famílies hauran d’esperar fins el 21 d’abril que 
serà quan sortiran les llistes baremades. Es podran consultar a cada centre o a 
l’Oficina Municipal d’Escolarització on es publicaran totes. Un cop es tinguin aquestes 
llistes, el 22 d’abril es farà el sorteig del número de desempat, si és necessari. Del 22 
al 24 d’abril, s’obrirà el període de reclamacions i, finalment el 25 de maig és quan se 
sabrà a quina escola entren els nens i nenes preinscrits. El període de matrícula serà 
del 8 al 12 de juny.  
 
 
 
AGENDA  (podeu consultar l’agenda a www.santceloni.cat ) 



 
 

dimarts 

7 
abril 
2009 
19:00 

Concert de piano  
a càrrec de Salvatore 
Spanò 

Lloc:  Sala petita de 
l'Ateneu 
Organitza:  Escola de 
Música Grau 
Preu:  adults 6 €, nens 
gratuït 
Tipus d'acte:  Música  
a càrrec de Salvatore 
Spanò 
  

dissabte 

11 
abril 
2009 
18:00 

Tornem cantant 
Caramelles  
Sant Jordi 2009 

Lloc:  Plaça de la Vila 
Tipus d'acte:  Música  
Sant Jordi 2009 
  

diumenge 

12 
abril 
2009 
18:00 

Concert i ball, amb 
l'Orquestra Costa 
Brava  
Concert i ball a 
l'Ateneu 

Lloc:  Sala gran de 
l'Ateneu 
Preu:  7 € 
Tipus d'acte:  Dansa, 
Música  
Concert i ball a l'Ateneu 
  

dimecres 

15 
abril 
2009 
20:00 

Dues flautes i un 
piano  
Música a l'Ateneu 

Lloc:  Sala petita de 
l'Ateneu 
Preu:  gratuït 
Tipus d'acte:  Música  
Música a l'Ateneu 
  

dijous 

16 
abril 
2009 
20:00 

Com triar lectures 
infantils  
Xerrada del Pla 
Educatiu d'Entorn 

Lloc:  Biblioteca 
l'Escorxador 
Organitza:  Pla Educatiu 
d'Entorn 
Preu:  gratuït 
Tipus d'acte:  
Conferència  
Xerrada del Pla Educatiu 
d'Entorn 
  

divendres 

17 
abril 
2009 
19:00 

Vògits, modolons i 
desfedors. Recull de 
cultura oral del 
Montnegre (II)  
Presentació del llibre 
de Daniel Rangil 

Lloc:  Rectoria Vella 
Tipus d'acte:  
Conferència  
Presentació del llibre de 
Daniel Rangil 
  

divendres 

17 
abril 

Tertúlia literària: El 
taxidermista, de 
Lluís Oliván Sibat  

Lloc:  Hotel Suís 
Organitza:  Biblioteca 
l'Escorxador 
Preu:  gratuït 



2009 
21:00 

Nit de lletres Tipus d'acte:  Literatura  
Nit de lletres 
  

 
 
Per a més informació: Comunicació. Ajuntament de Sa nt Celoni  
Tel. 93 864 12 10  comunicacio@santceloni.cat  


