
 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Dimecres, 3 d’octubre de 2012 
 

• Ajuntament, direcció i AMPA demanen a la Generalita t una reunió urgent 
sobre la nova escola Soler de Vilardell  
 

• Fira de productes alimentaris artesanals del territ ori aquest divendres i 
dissabte. Menús diaris a 13 restaurants i Corretape s a 2 euros amb tapa i 
beguda a 14 establiments més. www.santceloni.cat/tardorgastronomica  
 

• El Ple aprova suspendre el pagament de la plusvàlua  als afectats per 
desnonament. Sant Celoni disposarà d’un segon habit atge destinat a 
persones amb risc d’exclusió social  
 

• Jordi Julià enceta aquest divendres la nova tempora da de Tast de lletres  
 

• Aquest dissabte, sortida de descoberta del patrimon i de la Tordera a La 
Batllòria  

 
• Es neteja la llera del riu Tordera al seu pas per S ant Celoni 
 
• Malgrat el mal temps, més de 75 persones participen  a les visites guiades 

al patrimoni celoní 
 

• El Centre Cívic les Casetes de la Batllòria organit za un taller de cuina amb 
microones i un curs bàsic de fotografia digital din s l’oferta municipal de 
formació permanent 

 
 
Ajuntament, direcció i AMPA demanen a la Generalita t una reunió urgent sobre 
la nova escola Soler de Vilardell  
 
Ajuntament, direcció i AMPA de l’Escola Soler de Vilardell han signat conjuntament 
una carta que s’ha enviat aquest matí a Serveis Territorials d’Ensenyament al 
Maresme – Vallès Oriental demanant una reunió urgent “davant la urgència de 
construir la nova escola Soler de Vilardell i la ma nca d’informació respecte el 
calendari de construcció de l’edifici”. 
 
A l’escrit es recorda que segons va informar Serveis Territorials a la darrere reunió 
mantinguda el 7 de maig de 2012 – informació que posteriorment l’Ajuntament va 
traslladar a la direcció de l’escola i l’AMPA-  el Departament d’Ensenyament “té 
previst començar l’obra de l’escola Soler de Vilard ell durant aquest curs 2012-
2013 i que l’obra està prevista per una escola d’un a línia ampliable a dues, amb 
una assignació pressupostària de 500.000 € ens els pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya de 2012”.   
 
Els tres signants també recorden que durant aquest curs 2012-2013, la capacitat 
d’aforament de l’escola ha arribat als seus límits i l’espai actual edificable no permet la 
ubicació de més mòduls. En aquesta mateixa línia, la regidora de Cultura i Educació, 
Júlia de la Encarnación, ha manifestat que "tot i ser conscients de les dificultats 
econòmiques de totes les administracions , esperem una resposta positiva per 
part del Departament i una data concreta d'inici de  l'obra. Els pares fa molts anys 
que esperen la construcció de la nova escola, han t ingut molta paciència i tant 



ells com la direcció de l'escola han fet nombrosos esforços perquè la manca 
d'espais no afecti al bon funcionament del centre p erò de cara al curs 2013-2014 
és inviable continuar al mateix lloc i confiem que després d'aquest reunió on 
totes les parts puguin manifestar-se, es desencalli  el tema i el nou edifici del 
Soler de Vilardell sigui ben aviat una realitat".  
 
 
 
Fira de productes alimentaris artesanals del territ ori aquest divendres i dissabte  
 
Menús diaris a 13 restaurants i Corretapes a 2 euro s amb tapa i beguda a 14 
establiments més  
 
Aquest proper divendres i dissabte de 10 del matí a dos quarts de 9 del vespre, la 
plaça de la Vila acollirà una Fira de productes alimentaris artesanals del territori dins la 
programació de la 2a Tardor gastronòmica que organitza l’Ajuntament de Sant Celoni 
amb la col·laboració de restaurants, bars i pastisseries del municipi. S’hi podran 
comprar embotits, làctics i formatges, herbes i conserves, pa, coques i xurros i altres 
productes naturals i de qualitat. A més, dissabte de 5 a 7 de la tarda, l'entitat Petit Xef 
organitza un Taller de Cuina per a nens, gratuït. 
 
 
Menús especials i corretapes amb premi durant tot e l mes  
 
Des de dilluns, 13 establiments del municipi ofereixen un Menú especial  de la Tardor 
Gastronòmica migdia i/o nit amb algun producte del territori. Els menús es poden 
consultar al web municipal www.santceloni.cat/9817. 
 
A més, com a novetat d’enguany s’ha organitzat un Corretapes: 14 establiments entre 
bars i restaurants ofereixen exquisides tapes i els comensals es converteixen en jurat i 
podran valorar quines són les millors, fent d’aquest corretapes un veritable concurs 
gastronòmic . Tots els participants que segellin correctament les seves butlletes amb 
una participació mínima de 4 tapes– que trobaran als establiments participants o als 
equipaments municipals- entraran en un sorteig d'un àpat que oferirà l'establiment 
guanyador. Preu 2 € (tapa + beguda).  
 
Els establiments participants amb Menú o Corretapes tindran un distintiu a la porta 
d’entrada.  
 
Podeu consulteu el detall del programa a www.santceloni.cat/tardorgastronomica 
 

El Ple aprova suspendre el pagament de la plusvàlua  als afectats per 
desnonament  

Sant Celoni disposarà d’un segon habitatge destinat  a persones amb risc 
d’exclusió social  

Per unanimitat dels 17 regidors i regidores, el Ple municipal va acordar suspendre 
cautelarment el pagament de les plusvàlues als afectats en processos de 
desnonament d'habitatges de primer residència. Tal i com s'explica en el text de la 
moció, "és evident que les famílies que perden la residènc ia perquè no poden fer 
front a les seves obligacions econòmiques, siguin q uines siguin, constitueixen 
un dels principals col·lectius que poden situar-se en risc d’exclusió social i 
esdevenen objecte d’especial atenció en l’àmbit de les polítiques públiques de 
protecció social. En aquestes circumstàncies la liq uidació de l’Impost sobre 
l’increment de valor dels terrenys de naturalesa ur bana suposa un cas flagrant 
d’injustícia tributària.”  



El marc legal vigent obliga a l’administració local a preveure la liquidació d’aquests 
tributs, per molt injust que sembli. En aquest sentit, segons es llegeix a la moció “en la 
majoria dels casos aquestes liquidacions seran obje cte d’impagament, 
acumulació de sancions i d’interessos i acabaran mo lt probablement rebent la 
qualificació final d’insolvència, amb la qual cosa es consignen ingressos que no 
es cobraran i s’incorre en despeses de gestió respe cte de deutes que 
esdevindran incobrables. " 

La moció també conclou que a criteri dels proponents "resulta inacceptable liquidar 
l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys d e naturalesa urbana a les 
famílies que han perdut el seu habitatge per raons econòmiques." 

Sant Celoni disposarà d’un segon habitatge destinat  a persones amb risc 
d’exclusió social  
 
El Ple municipal va aprovar per unanimitat l’ampliació del conveni entre l’Ajuntament i 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per poder disposar d’un segon habitatge d’accés 
públic cedit de manera temporal per a persones amb risc d’exclusió social 
empadronades a Sant Celoni i derivades des de l’Ajuntament.   
 
Els habitatges d’inserció són aquells habitatges que fan la funció d’habitatge temporal, 
com a recurs pont, dins del procés d’inserció social i autonomia personal de les 
persones.  Amb aquesta finalitat es fa un contracte de cessió que inclou un pla de 
treball global amb uns objectius a assolir. L’habitatge, situat al carrer Lluís Companys, 
podrà ser ocupat per un mateix membre o família un màxim de 6 mesos, si bé en 
casos excepcionals es pot allargar fins a un any  de cara a preparar a les persones i 
famílies a cercar alternatives de vida més autònomes i satisfactòries. 
 
 
Jordi Julià enceta aquest divendres la nova tempora da de Tast de lletres  
 
Jordi Julià i la seva Poesia Última serà l’encarregat d’encetar aquest divendres 5 
d'octubre la nova temporada de Tast de lletres. Serà com sempre a les 8 del vespre a 
la Sala Bernat Martorell de Can Ramis.  

Jordi Julià presentarà els seus darrers tres llibres de poesia: Gent forastera, 
Circumstàncies adverses i Poètica per a un ninot. I ell mateix serà presentat per Pere 
Ballart , Professor de Teoria literària i crític. 

Tast de Lletres, organitzat per la Biblioteca l’Escorxador, compta en aquesta ocasió 
amb la col·laboració de la llibreria de Sant Celoni Els 4 Gats. 

Punt 7 ràdio emetrà el Tast de lletres en diferit, dimecres 10 d'octubre a les 22 h. 
També estarà disponible al servei de Ràdio a la car ta. 

 
Aquest dissabte, sortida de descoberta del patrimon i de la Tordera a La 
Batllòria  

Dissabte a partir de les 10 del matí es farà una passejada per l'entorn fluvial de la 
Tordera a la Batllòria per conèixer els paisatges de ribera i zones humides que han 
estat recuperats en els últims anys, i es descobriran alguns dels bioindicadors de 
l'estat de salut de l'ecosistema fluvial seguint la metodologia del Projecte Rius. 
L'activitat tindrà inici i final a Can Bruguera i acabarà a les 13.30 h. 

La jornada forma part de la celebració del 15è aniversari d'Associació Hàbitats  i 
Projecte Rius , que amb el lema Catalunya terra de rius vol reconèixer, compartir i 
posar en valor el patrimoni cultural vinculat als espais fluvials de les diverses conques 
hidrogràfiques a Catalunya amb tota la base social que participa en els projectes de 



l'entitat. L'activitat és gratuïta i està adreçada al públic familiar. Per participar-hi cal fer 
la inscripció prèvia al correu info@associaciohabitats.cat o al telèfon 934213216. 

Aquesta jornada està organitzada per Associació Hàbitats, compta amb la 
col·laboració de L'Observatori de la Tordera, l'ICTA-UAB i l'Ajuntament de Sant Celoni i 
amb el suport d'Unnim Caixa Obra Social. 

 
 
Es neteja la llera del riu Tordera al seu pas per S ant Celoni  
 
L’Agència Catalana de l’Aigua ha iniciat una actuació programada de manteniment i 
conservació de llera pública a la Tordera, des del pont de la Sila fins més enllà de la 
riera del Pertegàs.  
 
 Aquesta actuació està destinada a millorar la capacitat de desguàs de la llera, tot 
evitant potencials danys a persones o perjudicis econòmics greus per efecte 
d’avingudes o inundacions, així com a afavorir el desenvolupament d’una vegetació de 
ribera ben constituïda. 
 
Els treballs de neteja consten, bàsicament, de l’aclarida de branques baixes, la tala i 
eliminació d’arbres morts o en mal estat i la retirada d’obstacles de la llera. 
 
L’Ajuntament, periòdicament, sol·licita a l’Agència Catalana de l’Aigua aquest tipus 
d’actuacions, sobretot en aquelles zones limítrofs amb espais urbanitzats, amb major 
risc d’inundació. 
 
 
Malgrat el mal temps, més de 75 persones participen  a les visites guiades al  
patrimoni celoní  
 
El cap de setmana passat es van organitzar dues visites guiades pel patrimoni celoní 
dins les Jornades Europees del Patrimoni. La visita del Sant Celoni medieval, prevista 
pel dissabte 29 a la tarda, no es va poder fer a causa de la tant esperada pluja, que ha 
anat molt bé, tot s'ha de dir, per als boscos. El diumenge a la tarda, en canvi, malgrat 
les boires, la pluja no va fer acte de presència. Això es va traduir en una bona 
afluència de visitants: més de 75 persones, entre petits i grans. Després de les 
explicacions de l’esplèndida façana barroca (1762), decorada amb els esgrafiats més 
destacats de Catalunya, es va visitar l’interior del temple i els visitants van poder 
accedir als passadissos que hi ha sobre les capelles laterals, el cor i , finalment, pujar 
a la torre del campanar, per gaudir d’unes vistes esplèndides de la vila. 
 
 
 
El Centre Cívic les Casetes organitza un taller de cuina amb microones i un curs 
bàsic de fotografia digital dins l’oferta municipal  de formació permanent  
 
El Centre Cívic les Casetes de la Batllòria organitza un Curs bàsic de cuina amb 
microones adreçat a persones interessades en conèixer els secrets de la nova cuina 
en microones per aprendre a treure’n profit. El curs tindrà 4 sessions i l’horari és els 
dijous de 10 a 13 h.  
 
El curs bàsic de Fotografia digital és un curs pràctic i senzill orientat a totes aquelles 
persones que disposin d’una càmera compacta digital i vulguin aprendre a treure el 
màxim profit per aconseguir unes millors fotografies tant a nivell tècnic com compositiu. 
El curs tindrà 4 sessions de 2 hores cadascuna i es farà durant el mes d’octubre i 
novembre.  
 
Per a més informació i inscripcions: Centre Cívic Les Casetes 93 847 01 59 
lescasetes@santceloni.cat  i també per Internet a www.santceloni.cat/clip 



             


