
 

 

 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Dimecres, 16 d’abril de 2014 
 
 

• La Prefectura de la Policia local de Sant Celoni es  converteix en oficina 
receptora de denúncies les 24 hores  
 

• Signatura de dos nous contractes d'arrendament del programa Lloguer 
Segur  
 

• L’alcalde rep un grup de nous celonins i celonines a la darrera Sessió de 
benvinguda celebrada dissabte  
 

• Es presenta oficialment la prova de BTT Ultrabike b y TwoNav prevista pel 
3 i 4 de maig amb sortida i arribada a Sant Celoni 
 

• Es busquen voluntaris per la Half Challenge del 18 de maig que tornarà a 
passar per Sant Celoni 
 

• Tot a punt per Sant Jordi. Consulteu el programa d’ actes a 
www.santceloni.cat/santjordi  
 
 

 
 
La Prefectura de la Policia local de Sant Celoni es  converteix en oficina 
receptora de denúncies les 24 hores  
 
A partir d’aquesta setmana el servei de la Policia Local de Sant Celoni ofereix a tots 
els ciutadans i ciutadanes la possibilitat de poder presentar denúncies les 24 hores del 
dia.  D’aquesta manera, qualsevol persona que comparegui a les dependències podrà 
ser atès a l’instant sense haver-se d’esperar ni haver-li de donar hora tal i com 
passava fins ara, millorant d’aquesta forma l’atenció a la ciutadania. 
 
Per tal de posar en marxa aquest servei s’ha format a tots els agents sense excepció 
perquè puguin agafar tota mena de denúncies. A més, en aquells casos en què el 
ciutadà no pugui desplaçar-se a les dependències de la Polia local, els agents podran 
recollir denúncies in situ. En aquest cas els agents es desplaçaran a l’adreça de la 
persona denunciant i una vegada complimentada i signada la denúncia se li oferirà la 
possibilitat de recollir la còpia a les dependències, i en cas d’impossibilitat se li portarà 
al seu domicili el més aviat possible. 
 
 
Signatura de dos nous contractes d'arrendament del programa Lloguer Segur  

L'Ajuntament de Sant Celoni ha signat fa uns dies amb els propietaris els contractes 
per llogar dos nous habitatges dins del marc del programa Lloguer Segur. Aquests 
habitatges ja s'han posat a disposició dels Serveis socials municipals que n’han cedit 
l'ús temporal a unitats de convivència beneficiàries del programa d'Habitatge d'inclusió.  



Amb aquests dos darrers, l’Ajuntament ja ha aconseguit contractar-ne 6 que sumats 
als dos habitatges cedits per l’Incasòl, han permès crear una borsa d’habitatge 
assequible gestionada des de Serveis Socials. 

Segons l'alcalde Joan Castaño “en aquests moments de dificultats econòmiques 
per a tothom, aquests tipus d'iniciatives com el Ll oguer Segur ajuden a fer 
efectiu el dret a un habitatge digne a famílies amb  greus necessitats a l’espera 
que en un període entre sis mesos i un any, amb l’a juda i seguiment de Serveis 
Socials, puguin accedir a un habitatge que no sigui  tutelat” . 

El programa Lloguer segur, va ser aprovat per unanimitat del Ple municipal del 6 de 
juny de 2013 per tal de mobilitzar els habitatges privats desocupats dins el Pla local 
d’habitatge de Sant Celoni 2012-2017 (PLH). A través d’aquest programa, l’Ajuntament 
lloga habitatges directament a propietaris que obtenen garantia de cobrament, ús 
adequat i pacífic del pis, i assegurança. 

 
L’alcalde rep un grup de nous celonins i celonines a la darrera Sessió de 
benvinguda celebrada dissabte   

L'alcalde de Sant Celoni, Joan Castaño,  va rebre el passat dissabte, 12 d’abril a les 
persones que van assistir a la sessió de benvinguda al municipi. L'alcalde els va 
explicar diversos aspectes del funcionament municipal, oferint-los l’Ajuntament com a 
lloc de referència al servei de la ciutadania i els va convidar a intervenir per exposar tot 
allò que creguessin oportú o els dubtes de qualsevol aspecte que volguessin aclarir. 
Com en d’altres ocasions, també aquesta vegada el grup de nouvinguts va destacar 
pel gran interès pel municipi, arran del nombre de preguntes que van fer. Com a 
curiositat, la persona que ha arribat de més lluny aquests darrers mesos és una jove 
australiana que va manifestar la seva total integració a Sant Celoni. 

Després de compartir una estona de conversa distesa, es va iniciar una caminada pel 
municipi per tal de conèixer a través dels edificis singulars de Sant Celoni, la seva 
història, llegendes, activitat comercial al llarg dels segles, etc., acabant la passejada al 
Parc de la Rectoria Vella on es va cloure la trobada. 
 
 
 
 
Es presenta oficialment la prova de BTT Ultrabike b y TwoNav prevista pel 3 i 4 de 
maig amb sortida i arribada a Sant Celoni  
 
Aquest dimarts 15 d’abril s’ha presentat oficialment la 2a edició de la prova de BTT 
Ultrabike by TwoNav que tindrà lloc els dies 3 i 4 de maig amb sortida i arribada a Sant 
Celoni i un recorregut entre el Montseny, Collsacabra, Les Guilleries i Tavertet. La 
presentació de la cursa, organitzada per l’empresa de gestió d’esdeveniments 
esportius Besttrail i TwoNav,  va tenir lloc a la sala d’actes de la Rectoria Vella amb la 
presència del director de la cursa, Pere Tutusaus, acompanyat per l’alcalde de Sant 
Celoni, el Joan Castaño i un dels membres de l’equip de Comunicació i Màrqueting de 
TwoNav, Quim Cabeza.  
 
Pere Tutusaus va aplaudir la bona resposta que està tenint la prova, pel que fa al 
nombre d’inscrits que a tres setmanes vista de donar el tret de ja són més d’un 
centenar si bé les inscripcions continuen obertes fins el primer de maig. El director de 
la cursa va explicar les novetats en relació a l’any 2013 amb la incorporació d’un nou 
circuit “Aventura”, més curt de cara a ampliar el ventall de possibilitats per a tots 
aquells que vulguin formar part de la prova.  
 
Per la seva banda, l’alcalde de Sant Celoni, Joan Castaño va agrair als responsables 
de l’organització de la prova el seu compromís esportiu amb la zona i l’excel·lent 



aportació que oferirà la Ultrabike by TwoNav pels amants de la BTT. Joan Castaño va 
recordar el mal temps que va acompanyar la primera edició de la prova i espera que la 
climatologia acompanyi .  
 
Finalment, Quim Cabeza, de TwoNav Team va explicar la implicació que la marca de 
GPS té en aquesta edició amb la prova, responsabilitzant-se de l’àmbit tecnològic del 
disseny de recorregut de la Ultrabike, oferint un “curs bàsic d’ús de GPS” totalment 
gratuït a tots els participants, així com un servei d’assistència a la carretera i la 
possibilitat de llogar un GPS el mateix dia de la prova.  
 
 
Es busquen voluntaris per la Half Challenge del 18 de maig que tornarà a passar 
per Sant Celoni  

El proper 18 de maig se celebra el Half Challenge, triatló de mitja distància que aquest 
any torna a passar per Sant Celoni, Santa Maria de Palautordera i Sant Esteve de 
Palautordera. Des del Club Triatló Baix Montseny col·laboren amb l'organització 
reunint els voluntaris necessaris pel seu pas per Sant Celoni. 

Per participar com a voluntari, cal contactar amb el Club Triatló a 
info@triatlobaixmontseny.org abans del 9 de Maig. 

Més informació de la prova: http://www.challenge-barcelona.es/es 

 


