
 

 

 

 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Dijous, 18 de juliol de 2013 
 
 

• Declaracions de l’alcalde de Sant Celoni, Joan Cast año davant l’anunci de 
tancament de Can Fabes  
 

• L’Ajuntament llogarà 5 habitatges per destinar-los a finalitats socials. 
Presentació de propostes: fins el 31 de juliol  

 
• Horta pública al Molí de les Planes. Parcel·les dis ponibles! S’hi acaba de 

fer un taller d’horticultura i se’n programa un alt re per passat l’estiu   
 
• Acitunita cantarà a Sant Celoni aquest Dijous a la Fresca! 

 
• La  4ª Fira de Música al carrer Sound Celoni omple els carrers del centre 

 
• Arriben les finals de la Copa Futbol Sala que han c omptat amb 26 equips 

participants 
 

• Primera edició de les 24 hores de futbol sala a San t Celoni aquest 
divendres 19 de juliol al pavelló del Sot de les Gr anotes 

 
 
 
Declaracions de l’alcalde de Sant Celoni, Joan Cast año davant l’anunci de 
tancament de Can Fabes  
 
 
Un cop coneguda la notícia del tancament de Can Fabes, l’alcalde de Sant Celoni, 
Joan Castaño,  vol deixar constància del “profund reconeixement a la persona de 
Santi Santamaria i a la seva família pel que han ap ortat al municipi, a Catalunya i 
al món.“  

“Amb Can Fabes, Santi Santamaria va fer conèixer Sa nt Celoni arreu del món i 
va situar la cuina catalana al primer nivell intern acional dignificant tots els 
productes que ens ofereix el Montseny i la Mediterr ània. 

Va créixer amb projectes arreu del món però sempre mantenint el seu projecte 
estrella al nostre municipi amb Can Fabes, i posant  fins i tot el nom de 
SantCeloni a Madrid.   

Hem d’agrair a la família, i especialment de la sev a filla Regina, l’esforç d’aquest 
darrer temps sense en Santi per mantenir Can Fabes obert.  

 Els celonins i les celonines procurarem ser dignes  del llegat cultural i culinari 
que ens ha deixat en Santi Santamaria i Can Fabes”.   



 
 
L’Ajuntament llogarà 5 habitatges per destinar-los a finalitats socials  
Presentació de propostes: fins el 31 de juliol  
 
L’Ajuntament de Sant Celoni llogarà directament 5 habitatges (4 a Sant Celoni i 1a la 
Batllòria) i els posarà a disposició dels Serveis socials municipals com a borsa 
d’habitatge assequible per a persones amb risc d’exclusió social, desnonades o amb 
necessitats específiques greus. El programa, anomenat Lloguer segur, va ser aprovat 
per unanimitat del Ple municipal celebrat dijous 6 de juny.   
 
Per a la provisió d’habitatges, l’Ajuntament fa un procés de contractació obert a tots els 
propietaris de cara a  poder llogar els habitatges amb les condicions més avantatjoses. 
Els habitatges hauran de complir un seguit de requisits entre els quals, estar al nucli 
urbà de Sant Celoni i la Batllòria i un lloguer mensual màxim de 250 euros. 
 
Per la seva banda, Lloguer Segur ofereix als propietaris garantia de cobrament, amb la 
seguretat que ofereix el fet de llogar l’habitatge directament a l’Ajuntament; ús adequat 
i pacífic de l’habitatge, amb  el seguiment continuat per part dels Serveis Socials de la 
unitat de convivència allotjada que haurà de complir el programa social pactat i 
contractació per part de l’Ajuntament d’assegurances multirisc, de responsabilitat civil i 
defensa jurídiques.  
 
Si bé la cobertura de les necessitats no serà plena, aquests 5 habitatges 
representaran un primer pas per alleugerir les problemàtiques més urgents 
d’assistència en matèria d’allotjament al mateix temps que es mobilitza el parc de 
vivendes existents. Un dels objectius del Pla Local d’Habitatge 2012-2017 és satisfer 
les necessitats d’habitatge identificades i no resoltes del mercat immobiliari lliure amb 
especial atenció a les necessitats socials. 
 
Programa Lloguer Segur  
 
Quins avantatges té el propietari?  
 

• Garantia de cobrament, atès la seguretat que ofereix el fet de llogar l’habitatge 
directament a l’Ajuntament. 

• Ús adequat i pacífic de l’habitatge, atès el seguiment continuat per part dels Serveis 
Socials de la unitat de convivència allotjada que haurà de complir el programa 
social pactat. 

• Contractació per part de l’Ajuntament d’assegurances multirisc, de responsabilitat 
civil i defensa jurídiques.  

 
 
Requisits dels habitatges  
 
Per a la provisió d’habitatges caldrà un procés de contractació on s’hi podran presentar 
proposicions a fi i efecte de poder llogar els habitatges amb les condicions més 
avantatjoses. 
 

Requisits dels habitatges  
Situació dins del nucli urbà 
Tenir com a mínim dues habitacions 
Preu inferior als 4,16.-€/m² 
Lloguer màxim anual 3.000 € 
Tenir Cèdula d’habitabilitat amb vigor 
Estar d'alta de subministraments d'aigua i electricitat 
Al corrent de tributs i impostos 

 



Per a més informació podeu adreçar-vos a l’Oficina Local d’Habitatge al carrer Bruc 
habitatge@santceloni.cat  o a www.santceloni.cat/fitxa.php?id=11141 
 
 
 
Horta pública al Molí de les Planes. Parcel·les dis ponibles!  
S’hi acaba de fer un taller d’horticultura i se’n p rograma un altre per passat 
l’estiu   
  
Durant aquest any hi ha hagut adjudicataris d’horts públics al Molí de les Planes que, 
per diferents motius, han renunciat al seu hort i, per tant, queden lliures per a la seva 
ocupació. Les parcel·les s’atorguen per ordre de petició. A començament de l’any 
passat l’Ajuntament va iniciar el procés d’adjudicació de 49 parcel·les al Molí de les 
Planes que amb l’arribada del bon temps han entrat en una fase d’intensitat en el 
conreu. Les hortalisses i verdures d’hivern com les escaroles, les bledes, els pèsols, 
les fabes, cols, bròquils... han donat pas als tomàquets, pebrots, albergínies i enciams. 
 
Els requisits per poder optar a una parcel•la, segons les bases aprovades són: 
 
Per a persones individuals 
- Ser major d’edat 
- Estar empadronat/da al municipi de Sant Celoni 
- No disposar de cap altre hort o terreny de conreu, per qualsevol títol. 
Excepcionalment, es podran admetre sol•licituds de persones que disposin d’un hort 
fora d’ordenació en un espai públic, les quals estaran obligades a deixar aquell per 
poder ocupar l’hort adjudicat. 
- No tenir deutes amb la hisenda local. 
- No conviure amb cap altre usuari o sol•licitant d’un hort municipal. En aquest sentit, 
només s’admetrà una sol•licitud per domicili. En cas que es presenti més d’una 
sol•licitud per domicili, únicament s’admetrà la primera registrada en les dependències 
municipals, restant excloses la resta. 
 
Per a  entitats o col·lectius 
Associacions sense ànim de lucre amb seu social a Sant Celoni i que estiguin inscrits 
en el Registre municipal d’entitats. En la sol•licitud es designarà una única persona 
física responsable, amb la qual es mantindran totes les relacions derivades del procés 
i en el seu cas, serà la responsable del compliment dels drets i obligacions derivats de 
la llicència. 
Cal que la persona  o l’entitat interessada  formalitzi  una sol•licitud mitjançant 
instància a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (c/ Campins 24 – El Safareig) o bé a 
Comunitat (plaça Josep Alfaras núm. 9). 
 
Tallers d’horticultura per aprendre’n més 
 
Durant el mes de juny s’ha fet un taller d’horticultura a l’Horta pública del Molí de les 
Planes adreçat a les persones que menen les parcel·les, per tal de dotar de nous 
coneixements, ajudar a unificar criteris per una gestió eficient i, alhora, establir vincles 
comunitaris. El taller, impulsat per l’Ajuntament ha tingut una durada de 20 hores, 
distribuïdes en dos grups. 
Durant el darrer trimestre del 2013 s’impartirà un altre curs tenint com a objectiu 
principal l’optimització del conreu durant el cicle d’hivern. 
 
 
 
Acitunita cantarà a Sant Celoni aquest Dijous a la Fresca!  
 
La cantant Acitunita actuarà aquesta setmana a Sant Celoni dins la programació dels 
Dijous a la Fresca. Serà als jardins de la Rectoria Vella a partir de les 10 de la nit. Tal i 
com la mateixa artista explica, el treball que presentarà Virgen no!! Refiná transmet 
sentiment i alegria a l’estil com compon i actua, de forma natural. 



 
Dijous a la Fresca  és una programació estable de carrer de música, circ  i cinema que 
cada any presenta l’Ajuntament de Sant Celoni. 
 
Tota la programació a:  www.santceloni.cat/estiu  
 
 
 
 
La  4ª Fira de Música al carrer Sound Celoni omple els carrers del centre  

La  4a Fira de Música Sound Celoni va omplir els carrers del centre de Sant Celoni 
dissabte passat amb grups de tots els estils. A diferents emplaçament del carrer Major 
de Dalt, plaça de l’Església, carrer Major i plaça de la Vila es van poder seguir les 
actuacions de 14 grups amateurs del Baix Montseny. 

Entre les novetats d’aquest any, es convidava a tots els participants a enregistrar un 
vídeo d’un tema acústic a l’estudi de gravació instal·lat amb la col·laboració de 
Conxorxa i MusicWork a l’Oficina de Turisme, al claustre de l’Hospital vell.  
 
La Fira va acabar amb un concert informal a càrrec de la Jazz Band de Sant Celoni 
amb servei de tapes i begudes a preus populars al carrer Major de Dalt.  
 
Fotos de la Fira fetes per Oscar Aldama: 
 
https://plus.google.com/photos/102611458265311890212/albums/5900565056639972
529?authkey=CNzu68ajrr_PvAE 
 
 
Arriben les finals de la Copa Futbol Sala que han c omptat amb 26 equips 
participants  
   
26 equips estan participant des del 19 de juny a la nova edició del tradicional torneig 
estiuenc, la Copa Futbol Sala que enguany ha arribat a la seva 32 a edició. Les finals,  
aquest dijous a la zona esportiva municipal 11 de setembre a les 20.30 h. 

GRUP A GRUP B 

POMPADA LA BANKETA 

DREAM TEAM SANT ESTEVE ESPIRAL 

CAN RÚSTIC - CARNISSERIA MARTÍ 

SUBIRÀ CAN TITUS 

ALMADAA HORITZONS F. S. RIELLS 

MAPFRE F. C. ELS AVETS 

CAMBRIDGE SCHOOL F. C. TOMY'S F. S. 

GRUP C GRUP D 

MUNTATGES SARRIÀ STC PITEKUS TEAM 

TRADEMPLAST J. RIERA - GRUP GAMMA 

PACHBALL OLÍMPICS - RABP 

DRINK TEAM F. S. HOSTALRIQUENC 



VATOS LOKOS BAR 3 JJJ 

TP SPORT INDEPENDENTS - PINTURES VICH 

CONSMEVI SKAPILLATS 

 
 
Primera edició de les 24 hores de futbol sala a San t Celoni aquest divendres 19 
de juliol al pavelló del Sot de les Granotes  

La Primera edició de les 24 hores de futbol sala de Sant Celoni tindran lloc de les 19 h 
de divendres 19 de juliol a les 22 h de dissabte 20 de juliol al pavelló del Centre 
Municipal d’Esports Sot de les Granotes. Els organitzadors de l’acte són l’Associació 
esportiva 10 Events, amb el suport de l'Ajuntament. 

 


