
 

 

 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Dimecres, 30 d’octubre de 2013 
 
 

• Signatura dels contractes d’arrendament del program a Lloguer Segur. Els 
4 habitatges es destinaran a finalitats socials 

 
• El col·lectiu Sant Celoni Cuina es presenta en soci etat aquest dimecres 30 

d’octubre a les 19 h a la Sala Bernat Martorell. L’ acte anirà acompanyat 
d’un tast de diversos platets i cava, especials per  a l’ocasió 

 
• Gossos porta el seu nou disc Batecs  aquest dijous a l'Ateneu dins la 

programació Entrefestes 
 

• Visita comentada aquest dissabte a l’exposició col· lectiva T'enyorem, 
Miquel Martí i Pol. 10 anys sense tu. Els mateixos artistes comentaran les 
obres acompanyats pel germà del poeta. L’exposició es prorroga fins el 
dilluns 11 de novembre 

 
• Dilluns 4 de novembre:  prova de sirenes d’avís d’a ccident químic a les 

12.20 h 
 

• Bocs i cabres organitzen la Castacabranyada aquest dijous a la plaça de 
la Vila. Ball i panellets al Casal d’avis 
 

 

 
 
Signatura dels contractes d’arrendament del program a Lloguer Segur  
Els 4 habitatges es destinaran a finalitats socials  
 
L’Ajuntament de Sant Celoni ha signat aquesta setmana amb els propietaris els 
contractes per l’arrendament de quatre habitatges dins del marc del programa Lloguer 
Segur. Aquests habitatges (tres al nucli urbà de Sant Celoni i un al nucli urbà de la Batllòria) s’han 
posat a disposició dels Serveis socials municipals per a cedir-ne l’ús temporal a unitats 
de convivència beneficiaries del programa d’Habitatge d’inclusió. 
 
Els contractes d’arrendament tindran una durada de fins a cinc anys i la renda mensual 
serà de 250 euros mensuals. A l’acte, l’alcalde Joan Castaño va fer esment a “la 
tasca social, d’inserció i inclusió que es pretén f er amb aquests habitatges i va 
agrair als propietaris l’esforç econòmic i la confi ança que han fet amb 
l’Ajuntament al llogar els seus habitatges.” Segons va explicar l’alcalde “en 
aquests moments de dificultats econòmiques per a to thom, aquests tipus 
d’iniciatives com el Lloguer Segur que endega Sant Celoni i que ja ha interessat 
a molts municipis, ajudaran a fer efectiu el dret a  un habitatge digne a famílies 
que a l’espera de finalitzar plans individuals de t reball, inserció i inclusió puguin 
accedir per si soles en un període entre sis mesos i un any a un habitatge que no 
sigui tutelat.”  
 
Per a la provisió d’aquests habitatges, l’Ajuntament va fer un procés de contractació 



obert a tots els propietaris que va acabar el 30 de juliol passat. Els habitatges havien 
de complir un seguit de requisits entre els quals, estar al nucli urbà i un lloguer 
mensual màxim de 250 euros. En el marc del programa Lloguer segur, els propietaris 
obtenen garantia de cobrament, ús adequat i pacífic de l’habitatge i assegurança 
multirisc. 
 
El programa Lloguer segur, va ser aprovat per unanimitat del Ple municipal del 6 de 
juny passat.   
 
 

 
El col·lectiu Sant Celoni Cuina es presenta en soci etat aquest dimecres 30 
d’octubre a les 19 h a la Sala Bernat Martorell  
 
L’acte anirà acompanyat d’un tast de diversos plate ts i cava, especials per a 
l’ocasió 
 
Promoure i difondre Sant Celoni com a destinació de referència per a una bona cuina, 
assequible i fonamentada en una franca i càlida acollida als clients, és l’objecte del  
col·lectiu Sant Celoni Cuina, que es presentarà en públic aquest dimecres a les 7 de la 
tarda a la Sala Bernat Martorell. 
 
Un bloc inicial d’11 restaurants , configuren un projecte que neix amb força, il·lusió, i 
en el convenciment de l’enorme potencial de la restauració celonina. Un potencial que 
prové de l’excepcional situació geogràfica de la vila, que concentra tant la proximitat 
immediata a rellevants espais naturals d’interès, com a una àmplia base d’empreses i 
serveis que aplega el Baix Montseny, com també a una immillorable accessibilitat 
associada als importants eixos de comunicació. 
 
Els membres de Sant Celoni Cuina són conscients que només amb la bona feina a 
cada restaurant no n’hi ha prou per competir amb possibilitats en un escenari tan 
complex com l’actual, i per això han decidit impulsar una plataforma que els permeti 
escometre accions promocionals conjuntes, aprofitar sinèrgies en compres i serveis i, 
sobretot, establir un segell atractiu i solvent al voltant de l’oferta de la restauració 
celonina. 
 
Sant Celoni Cuina basa la seva proposta “en una cuina, franca,honesta, i  
sobretot, amb  la il·lusió de prestar un  servei  a mb el qual el client, se senti ben 
acollit i ben tractat . Ens uneix la passió per la cuina fonamentada en un 
receptari tradicional, però també creatiu i atrevit , amb una combinació de 
matèries primeres d’òptima qualitat per  fer créixe r les inquietuds i les 
curiositats culinàries pròpies de la zona .“ 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni ha compartit en tot moment la gènesi del col·lectiu, atès 
el caràcter estratègic de la iniciativa i ha mostrat la voluntat no només de donar-hi 
suport sinó de treballar colze amb colze, per tal que l’assoliment dels objectius 
plantejats estigui encara més garantit. En aquest sentit, la 3a edició de la Tardor 
gastronòmica que s’està desenvolupat durant el mes d’octubre, promoguda inicialment 
per l’Ajuntament, ja ha comptat enguany amb la participació de Sant Celoni  Cuina, 
tant en el disseny com en la implementació dels actes. 
 
La presentació, que tindrà lloc el dimecres 30 d’octubre a les 7 de la tarda, a la Sala 
Bernat Martorell, l’obrirà el regidor de Promoció econòmica, Jaume Tardy i seguirà 
amb la intervenció d’Albert Beumala i Mònica Castellà, en representació del col·lectiu. 
Clourà l’acte l’alcalde Joan Castaño, que donarà pas al tast de diversos platets 
preparats pels restaurants acompanyats de cava Rese rva Brut Nature edició 
especial Sant Celoni Cuina . 
 
 



 
Gossos porta el seu nou disc Batecs  aquest dijous a l'Ateneu dins la 
programació Entrefestes  

La Sala Gran de l’Ateneu acollirà aquest dijous 31 d’octubre a les 10 de la nit el 
concert dels Gossos dins la gira de presentació del seu nou disc Batecs. El concert 
s’inscriu en la proposta musical Entrefestes i en aquesta ocasió té un preu únic de 10 
euros.  

En 20 anys de carrera i 11 discs d'estudi, Gossos sempre s'ha caracteritzat per una 
mirada, per un discurs, per una identitat i per una manera genuïna de fer coses. Fidels 
a aquesta essència, ha sorgit aquest nou disc i gira Batecs. Després d'un any i mig 
fora dels escenaris, és volgut i renovat el compromís. Un espectacle que busca la 
complicitat màxima amb l'espectador des d'una mirada propera i senzilla, sense 
renunciar a un concepte artístic "d'espectacle de música en viu" que connecta amb 
distintes generacions de públic de forma impecable i professional. 

Les entrades es podran comprar a les taquilles de l’Ateneu una hora abans del 
concert.  

 
Visita comentada aquest dissabte a l’exposició col· lectiva T'enyorem, Miquel 
Martí i Pol. 10 anys sense tu  
Els mateixos artistes comentaran les obres acompany ats pel germà del poeta 
L’exposició es prorroga fins el dilluns 11 de novem bre  
 
Aquest dissabte 2 de novembre a les 7 h de la tarda tindrà lloc la visita  
comentada de l'exposició T'enyorem, Miquel Martí i Pol. 10 anys sense tu que des del 
7 de setembre es pot veure a la Rectoria Vella a l'entorn de l'obra del poeta de Roda 
de Ter, i que ha estat complementada amb diverses actuacions d'artistes locals. 
Aquests mateixos artistes comentaran les seves obres, acompanyats per Ramon Martí 
i Pol, germà del poeta.  
 
L’exposició que havia d’acabar aquest diumenge, dia 3 de novembre, es prorroga una 
setmana més, fins al dilluns 11 de novembre. 
 
De moment, han visitat la mostra col·lectiva de la Rectoria Vella 1271 persones. Als 
tallers divulgatius i d’educació visual i plàstica adreçats a les escoles hi ha participat 
695 alumnes i professors. Pel que fa a les activitats vinculades a la mostra 
(conferència, titelles de Marduix, espectacle de música, poesia i dansa) les han 
presenciat 315 persones.  
 
 
 
Dilluns 4 de novembre:  prova de sirenes d’avís d’a ccident químic a les 12.20 h  
 
El proper dilluns 4 de novembre a les 12.20 h aproximadament, s’activaran en 
proves les sirenes d’avís d’accident químic situades a Sant Celoni i la Batllòria. El 
senyal de fi d’alerta serà a les 12.30 h. Amb aquest tipus de prova, que es fa de forma 
periòdica a tot Catalunya, es pot valorar l’efectivitat del sistema i millorar-lo en allò que 
calgui, comprovar les cobertures de les zones poblades i familiaritzar la població amb 
aquest tipus d’alerta. El sistema d'avís va destinat a la gent que es troba al carrer 
perquè, en un cas real d’activació de les sirenes, reconegui el seu so i es confini. 
L’activació en alerta de les sirenes del Sector químic de la Tordera des del 
CECAT de Barcelona. 
 
Al sector químic de la Tordera es compta amb 2 sirenes situades al municipi de 
Gualba, 3 a Sant Celoni i la Batllòria i 1 a Riells i Viabrea. 
 



Actuacions com la propera prova de sirenes són fruit del compliment de la legislació 
més avançada en matèria de prevenció d’accidents majors en indústries i preparen la 
ciutadania a ser sensibles als consells indicats i a estar sempre en disposició d’actuar 
correctament.     
 
A més de Sant Celoni i la Batllòria, la prova tècnica de sirenes es farà a diferents 
municipis de Catalunya.  
 
Més informació envers el risc químic, a: www.gencat.cat/interior/riscquimic 
 
 
 
Bocs i cabres organitzen la Castacabranyada aquest dijous a la plaça de la Vila  
Ball i panellets al Casal d’avis 
 
L’Associació Bocs i Cabres organitza aquest dijous 31 d'octubre  a la plaça de la Vila 
la Castacabranyada. A  2/4 de 6 s’han programat tallers per a infants i a 2/4 de 7, 
espectacle de pallassos amb la Cia La Tête. Durant tota la tarda es vendran castanyes 
i  moscatell.  
 
Divendres a partir de 2/4 de 6 de la tarda al Casal d'avis, l’Associació de Gent Gran de 
l'Esplai organitza ball amb panellets. El preu de l’entrada és de 3 euros.  
 


