
 

 
 
NOTA DE PREMSA   

 

Dimecres, 4 d’abril 

 
• Signatura del conveni per tal d'estendre el servei Ofideute al Baix Montseny. 

Sant Celoni esdevé el segon municipi català en ofer ir assessorament i 
mediació per evitar desnonaments 
 

• Rebaixa del lloguer als arrendataris dels pisos de protecció oficial del carrer 
Maria Aurèlia Capmany 
 

• Una seixantena de persones a la sortida cultural a CaixaForum organitzada 
per l’Ajuntament. Del 8 a l’11 d’abril, inscripcion s per a la propera sortida a 
Lleida per visitar la Seu Vella i el nucli antic 
 

• L’Ajuntament de Sant Celoni, l’Esplai i l’Obra Soci al “la Caixa” signen un 
conveni per impulsar la participació de les persone s grans 
 

• El Centre Municipal d’Expressió va celebrar durant la setmana passada la 6ª 
Setmana a la carta 
 

• Punt 7 Ràdio estrena dos programes 
 
 

 

Signatura del conveni per tal d'estendre el servei Ofideute al Baix Montseny  
Sant Celoni esdevé el segon municipi català en ofer ir assessorament i mediació 
per evitar desnonaments 

El  29 de març a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Sant Celoni el secretari d'Habitatge 
i Millora Urbana, Carles Sala i Roca , el director de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, 
Jaume Fornt Paradell  i l'alcalde de Sant Celoni, Joan Castaño , van signar el conveni 
de col·laboració entre l'Ajuntament i la Generalitat per tal d'estendre el servei Ofideute a 
Sant Celoni i a tot el Baix Montseny a través de l'Oficina d'Habitatge. 

El servei Ofideute és un servei d'informació, assessorament i mediació  de la 
Generalitat adreçat a les famílies que no poden fer front al pa gament dels préstecs 
hipotecaris per tal d'evitar la pèrdua de la residè ncia habitual  causat per 
l'impagament de les quotes. L'Oficina d'Habitatge del Baix Montseny és junt amb l'Oficina 
d'Habitatge de Reus el primer territori on s'ha estès la prestació d'aquest servei. Ofideute 
s'ofereix com a mediador entre la família i la entitat financera, per intentar trobar 
l'estratègia més vàlida per fer front al deute i evitar el desnonament. 

Poden ser usuaris del servei Ofideute els propietaris d'un únic habitatge que l'utilitzen 
com a habitatge principal i que no poden fer front a les quotes del préstec hipotecari 
obtingut per comprar-lo. 

 

 



Quins passos cal seguir  

• En el moment en què es preveuen els problemes per fer front a les quotes del 
préstec, cal parlar amb l'entitat financera (EEFF) per tal de negociar possibles 
solucions. 

• En cas de resposta negativa o de difícil compliment dels pactes proposats, podeu 
adreçar-vos al servei Ofideute de l'Oficina d'Habitatge (C/Bruc, 26 de Sant Celoni) 
per a què analitzi el vostre cas i faci de mediador amb l'entitat financera. (Cita 
prèvia al Tf.93 864 12 15 ó  habitatge@santceloni.cat). 

A l'acte de signatura també hi van assistir la regidora de Comunitat, Magalí Miracle  i la 
directora de l'Àrea de Territori i responsable de l'Oficina d'Habitatge del Baix Montseny, 
Pilar Puig . 

S’adjunta imatge 

 
Rebaixa del lloguer als arrendataris dels pisos de protecció oficial del carrer Maria 
Aurèlia Capmany  

L'administrador dels habitatges amb protecció oficial del carrer Maria Aurèlia Capmany, 
Finques Bourgeoise, va citar divendres 30 de maig a tots els llogaters per signar l'annex 
al contracte i aplicar els nous preus rebaixats convinguts per Catalunya Caixa. Els nous 
preus seran d'aplicació a partir de l'1 d'abril. Fa uns dies, ja es va donar a conèixer la 
rebaixa del preu en el lloguer d'aquests pisos per les persones que decidissin anar-hi a 
viure i ara Catalunya Caixa ho ha fet extensiu als llogaters que ja hi viuen, després que 
aquests es movilitzessin i fessin una recollida de signatures.  

S’adjunta imatge 

 

Una seixantena de persones a la sortida cultural a CaixaForum organitzada per 
l’Ajuntament  

De l’11 al 16 d’abril, inscripcions obertes per la propera sortida a Lleida per visitar 
la Seu Vella i el nucli antic 

Una seixantena de persones van participar dissabte a la sortida cultural a les exposicions 
de Goya i Delacroix organitzada per l'Ajuntament. La visita cultural va permetre 
contemplar les dues mostres i gaudir de la visita comentada de l'exposició de Goya.   

Amb motiu del desè aniversari del CaixaForum, l'Obra Social de "la Caixa" ha organitzat 
dues exposicions magnífiques: Delacroix (1798-1863) i Goya. Llums i ombres. 

Goya. Llums i ombres, organitzada conjuntament amb el Museu del Prado, compta amb 
obres tan significatives com La maja vestida, l'Autorretrat, El para-sol, La gallina cega, El 
ninot... a més de gravats i dibuixos de les sèries Desastres de la guerra, Capritxos, 
Tauromàquia, Somnis... Es tracta d'una exposició única, que permet contemplar una 
selecció de 96 obres de l'artista, procedents totes del Museu del Prado. La mostra de 
Delacroix, per la seva banda, ha estat preparada per la fundació "la Caixa" i el Museu del 
Louvre de Paris. Presenta una visió de conjunt de la trajectòria d'aquest reconegut pintor 
francès, un dels grans representants del romanticisme. 

 
 



 
De l’11 al 16 d’abril, inscripcions per a la sortid a a Lleida per visitar la Seu Vella i el 
nucli antic 
 

Dissabte 28 d’abril tindrà lloc una nova sortida cultural, en aquesta ocasió a Lleida per 
visitar la Seu Vella i el nucli antic. La sortida serà a 2/4 de 8 del matí de la plaça Comte 
del Montseny  i la tornada a les 8 del vespre. El preu és de 23 € i inclou el viatge amb 
autocar,  entrada i visita guiada a la Seu Vella i col·lecció medieval del Museu de Lleida, 
visita guiada nucli antic de Lleida.  

 

Inscripcions i pagament de la sortida: de l'11 al 16 d'abril, matins de 8 a 3 a l'Àrea de 
Cultura de l'Ajuntament (Rectoria Vella). El pagament s'ha de fer amb qualsevol targeta 
de crèdit. Atenció: per reservar places per telèfon, a partir del dia 11 d'abril a les 10 del 
matí. Per a més informació: 93 864 12 13;  promocio.cultural@santceloni.cat 

Les sortides culturals següents seran dissabte 26 maig al Museu Molí Paperer de 
Capellades, Parc Prehistòric  (Abric Romaní), tot el dia, i dissabte 16 juny: Catalunya 
1400. El gòtic internacional , exposició al MNAC, Barcelona per seguir els passos del 
pintor medieval celoní Bernat Martorell, un dels màxims representants del gòtic català 
(matí). 

 
S’ajunten imatges  
 

 
L’Ajuntament de Sant Celoni, l’Esplai i l’Obra Soci al “la Caixa” signen un conveni per 
impulsar la participació de les persones grans  

 
L’Ajuntament de Sant Celoni, l’Associació de Gent Gran de l’Esplai i l’Obra Social “la 
Caixa” han signat un conveni de col·laboració per posar en marxa el programa Gent 
3.0. Es tracta d’una nova línia d’actuació de l’Obra Social per fomentar la participació 
de les persones grans, donar valor a la seva experiència a través del voluntariat i 
situar-los com a protagonistes a partir d’activitats tecnològiques, de promoció de la 
salut i voluntàries que es duran a terme a l’Esplai.  
 
El desenvolupament dels Projectes de participació social i voluntariat s’estructuren en 
quatre blocs: 
 

• Històries de Vida: Una manera innovadora d'aprendre a fer servir les noves 
tecnologies prenent com a punt de partida la motivació personal. Cada 
persona confecciona un projecte a partir de la seva història, vivències o 
interessos. Amb Històries de vida, activitat que es desenvolupa a l’EspaiCaixa 
s'aprèn a utilitzar des del teclat i el ratolí, fins a programes d'edició de fotos i 
vídeos. 

• ActivaLaMent: És una plataforma virtual perquè la gent gran posi en forma la 
ment d'una manera entretinguda, al mateix temps que potencia la seva 
autonomia personal. El programa es desenvolupa a través de diferents 
activitats enfocades a exercitar sis àrees cognitives principals: atenció i 
concentració, memòria, processament visual, processament auditiu, llenguatge 
i funcions executives.  

• Grans Lectors: Es tracta d'un projecte que pretén millorar la comunicació entre 
la gent gran i evitar el seu aïllament afavorint la trobada i les relacions 
humanes, alhora que estimula l'atenció i exercita la memòria. Consisteix en la 
participació dels voluntaris en tertúlies al voltant de la lectura d'un llibre, que 
ells mateixos triaran i dinamitzaran.  



• Acció local: Es tracta d'impulsar un projecte de voluntariat en col·laboració amb 
entitats, associacions o institucions que estiguin presents en la comunitat. 
L'objectiu és aconseguir un compromís actiu de la gent gran amb el territori on 
viu, que comporta també que EspaiCaixa sigui un espai obert a la comunitat. 
En aquesta línia els voluntaris desenvoluparan activitats com horts urbans, 
Projectes Solidaris amb persones amb discapacitat, activitats 
intergeneracionals per contribuir a l'èxit escolar, etc.  

 
Les activitats de promoció de la salut i qualitat de vida se centraran en el projecte 
“Despertar amb un somriure” amb la finalitat de donar resposta a les preocupacions, 
que sorgeixen sovint entre les persones grans, del fet de no dormir bé i amb la 
voluntat d’informar per conèixer més del son i de les alteracions oferint estratègies que 
ajudaran a aconseguir un descans nocturn reparador i en el projecte “Viure 
l’envelliment actiu” que dóna a conèixer com funciona el nostre cos –i el cervell en 
particular-, i quin són els efectes de l’envelliment posant a l’abast eines per detectar la 
diferència entre envelliment natural i malaltia, i ens ajuda a entendre la importància de 
dur una vida activa per gaudir d’un benestar més gran en aquesta etapa de la vida. 
 
 
El Centre Municipal d’Expressió va celebrar durant la setmana passada la 6ª 
Setmana a la carta  
 
L’Escola Municipal de Teatre i l’Escola Municipal de Música han celebrat del 26 al 30 de 
març, la 6a Setmana a la carta. Durant aquests dies, l’activitat de les dues escoles s’ha 
transformat en un seguit de propostes i tallers per a tots els alumnes, per a les famílies i 
obertes a tothom. Les activitats van ser variades: joc/jazz pels més menuts, improvisació 
per instrumentistes grans i petits,  taller per crear sintonies amb l’ordinador... 
 
Durant la setmana  també es van presentar quatre espectacles interpretats pels grups de 
l’Escola de Teatre i pels conjunts i cors de música. Aquests espectacles s’estrenaren  al 
matí per als escolars de la vila i es repetien a la tarda per al públic en general.  
 
Al vespre, un concert servia per a tancar la  jornada: Audició d’adults, conjunt  Sonart , 
una memorable actuació de la Jazzband de Sant Celoni conjuntament amb la de Mollet i 
una entranyable interpretació dels alumnes de l’Aula Taller. 
 
Foto1 : Actuació de les Jazzbands de Sant Celoni i Mollet 
Foto 2 : Conjunts instrumentals tocant una banda sonora  
 

 
Punt 7 Ràdio estrena dos programes i superen la tre ntena de col·laboradors 
setmanals  
 
La setmana vinent, l’emissora municipal Punt 7 ràdio estrena dos nous programes: Espai 
imatge i Soul celoni. Aquests nous espais s’afegeixen a una programació que aquesta 
temporada compta amb més de 30 col·laboradors setmanals.  
  
A partir del 10 d’abril, sortirà en antena Espai imatge, amb consells i assessorament 
d’imatge i bellesa a càrrec d’Estefania Barcelona i Meritxell Carbonell. Cada programa 
tindrà una durada aproximada d’uns 5 minuts. Espai imatge s’emetrà els dimarts a les 
20.30 i dimecres a les 8 h i a les 13.30 després del Posa’t en forma.  
 
Per altra banda, el dimecres 11 d’abril s’estrenarà el Soul celoni. Aquest programa, de 30 
minuts de durada, s’emetrà els dimecres a les 23 h i els dissabtes a les 21 h. Presentat 
per Jesús Gálvez, hi podrem escoltar les cançons de soul de tots els temps.  
 



Aquests dos espais estaran també disponibles per descarregar, un cop emesos, a 
l’apartat de ràdio a la carta del web santceloni.cat/radio. 
 
 


