
 
 
 
NOTA DE PREMSA 

Dijous 20 d’abril de 2017 
 
 

• Cap de setmana de Sant Jordi ple d’activitats. Consulta els actes a 
www.santceloni.cat/agenda 
 

• Comença un procés participatiu per posar nom a la plaça i al carrer de 
l’Institut i de la nova Escola Soler de Vilardell Aquest cap de setmana, 
passa per la parada de l’Ajuntament a la plaça de la Vila i omple la 
butlleta! 

 
• Nova convocatòria de prestacions al pagament del lloguer. El termini de 

presentació de sol·licituds és del 19 d'abril al 19 de juny, ambdós inclosos  
 

• El web de Sant Celoni renova la Menció InfoParticipa a la qualitat i la 
transparència de la comunicació pública local. Només 93 webs dels 948 
municipis catalans, aconsegueixen l'aprovat, entre ells Sant Celoni que 
compleix el 87% dels indicadors de transparència 
 

• L’Ajuntament de Sant Celoni denuncia les pintades efectuades la setmana 
passada a dos edificis històrics del municipi 
 

• Èxit del primer taller per a nens i nenes de 0 a 3 anys acompanyats pels 
seus pares. És el primer dels tres tallers que organitzen les escoles 
bressol del municipi: El Blauet i la Pascual 
 

• El concurs Sant Celoni Sona! 2017 obre inscripcions fins al 12 de maig 
 

• Reunió del tret de sortida de la Festa Major aquest dimarts 25 d’abril a les 
19 h al Bar de l’Ateneu. T'hi esperem!  
 

• S'inicia el període de sol·licitud de subvencions per a entitats: del 24 
d'abril al 30 de juny  

 
 
 

Cap de setmana de Sant Jordi ple d’activitats 
Consulta els actes a www.santceloni.cat/agenda 
 

Comença un procés participatiu per posar nom a la plaça i al carrer de l´Institut i 
de la nova Escola Soler de Vilardell  
 
Aquest cap de setmana, passa per la parada de l´Ajuntament a la plaça de la Vila 
i omple la butlleta! 



L’Ajuntament de Sant Celoni organitza un procés participatiu per escollir el nom del 
carrer i de la nova plaça de l’Institut i de l’Escola Soler de Vilardell. Durant tot aquest 
cap de setmana, tots els veïns i veïnes de Sant Celoni que ho desitgin poden proposar 
els noms omplint la butlleta que trobaran a la parada que l´Ajuntament instal·larà a la 
plaça de la Vila aquest cap de setmana de Sant Jordi. Entre tots els noms proposats, 
una comissió n’escollirà 10 que es posaran a votació ciutadana a finals de maig. 

Per facilitar el procés de recollida de propostes, també es pot fer omplint un formulari 
disponible al web www.santceloni.cat/formularis 

 

 

Nova convocatòria de prestacions al pagament del lloguer  

El termini de presentació de sol·licituds és del 19 d'abril al 19 de juny, ambdós 
inclosos  

Del 19 d’abril al 19 de juny, les famílies amb baix nivell d'ingressos poden sol·licitar 
una ajuda pel pagament del lloguer. La quantia de la prestació és del 40% del import 
del lloguer, amb un màxim anual de 2.400 euros. 

Els sol·licitants hauran d’acreditar la residència legal a Catalunya, i tenir uns ingressos 
de la unitat de convivència suficients per a poder pagar el lloguer que, alhora, no 
superin els màxims establerts. No podran demanar aquestes ajudes les persones que 
tinguin contractes de lloguer signats entre familiars, o que ja tinguin un habitatge en 
propietat. 

Més informació a www.santceloni.cat/habitatge 

 

El web de Sant Celoni renova la Menció InfoParticipa a la qualitat i la 
transparència de la comunicació pública local  

Només 93 webs dels 948 municipis catalans, aconsegueixen l'aprovat, entre ells 
Sant Celoni que compleix el 87% dels indicadors de transparència 

L'alcalde de Sant Celoni, Francesc Deulofeu va rebre ahir dimecres 19 d'abril de mans 
de l'equip avaluador del Segell InfoParticipa una Menció que acredita la qualitat i la 
transparència de la informació continguda al web municipal www.santceloni.cat. L'acte 
va tenir lloc al Rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona, seu del Laboratori de 
Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP), l'organisme que elabora 
el Mapa Infoparticipa en el qual s'avalua les bones pràctiques de la comunicació 
pública dels ens locals, i que atorga cada any un reconeixement a aquells que han 
excel·lit en aquest objectiu. 

Enguany, dels 948 municipis catalans avaluats, 93 webs aconsegueixen l'aprovat 
repartits en tres categories segons el grau d'acompliment d'una bateria d'indicadors: 10 
ajuntaments han rebut un Reconeixement, 6 han rebut una Menció, i 77 han rebut el 
Segell, que distingeix als que tenen un més alt grau de compliment. A més, s'han 
atorgat guardons als webs de cinc Consells Comarcals i, per primer cop, a tres de les 
quatre Diputacions. 

http://www.santceloni.cat/
http://mapainfoparticipa.com/index/mapa/


Els 52 indicadors que s'utilitzen per avaluar la transparència dels webs dels ens locals 
s'agrupen en cinc àrees temàtiques: informació sobre els representants polítics, sobre 
la gestió dels recursos econòmics (pressupostos, salaris, contractacions, 
subvencions...), sobre el municipi, sobre l'activitat administrativa, i eines per a la 
participació ciutadana. El web municipal compleix 45 dels 52 indicadors, gairebé el 
87%. 

 

 

 

L’Ajuntament de Sant Celoni denuncia les pintades efectuades la setmana 
passada a dos edificis històrics del municipi 

L’Ajuntament de Sant Celoni denuncia les pintades efectuades la setmana passada a 
dos edificis històrics del municipil, l’Hotel Suís i la Casa de la Vila.  

Les pintades, que sovint són reivindicades per una formació d’activisme polític, 
representen ‘feminisme’, ‘comunisme’ i ‘independència’ i han malmès les columnes de 
l’Hotel Suís (1886) i de l’ajuntament (Domènech Mansana, 1926). 

L’alcalde de Sant Celoni lamenta aquesta acció d’actitud totalitària i irrespectuosa i 
demana als seus autors que trobin la valentia per reparar el dany i demanar disculpes 
al poble. 

 

  

Èxit del primer taller per a nens i nenes de 0 a 3 anys acompanyats pels seus 
pares  

És el primer dels tres tallers que organitzen les escoles bressol del municipi: El 
Blauet i la Pascual 

El primer taller per a infants de 0 a 3 anys acompanyats pels seus pares ha estat tot un 
èxit. El nombre de sol·licituds ha superat les places disponibles. Adults i infants han 
gaudit del primer tastet dedicat a l'experimentació i manipulació del material proposat i 
han compartit moments de joc i descoberta junts.  Les famílies han pogut fer preguntes 
sobre les diferents propostes i com poder dur-les a terme a casa. 

  
Els Tastets Familiars són unes activitats obertes a tothom organitzades per les 
escoles bressol de Sant Celoni per gaudir de noves possibilitats com a família, 
acompanyant al teu fill o filla de 0 a 3 anys d’aquestes experiències. 

L'objectiu és oferir a les famílies diferents eines de vinculació amb els seus infants a 
partir de les vivències realitzades en els tallers perquè en la llar es segueixi afavorint 
en el desenvolupament global dels seus fills i filles. 

Places limitades. Cal inscripció prèvia. Inscriviu-vos emplenant el formulari que 
trobareu a cada activitat. 

Les properes activitats programades: els dijous de 10 a 12 h:  

http://www.santceloni.cat/a.php?fer=EDTX_MVA&id=18521


• 27 d'abril, a l'EB Pascual 
Jocs de descoberta: explorem el món dels objectes! (+info i inscripció) 

• 4 de maig, a la Biblioteca l'Escorxador 
Paraules en moviment: imaginem amb tot el cos (+info i inscripció) 

 

El concurs Sant Celoni Sona! 2017 obre inscripcions fins al 12 de maig  

Del 21 d'abril i fins el 12 de maig, els grups que ho desitgin tenen temps per 
inscriure's al Concurs de grups locals de música Sant Celoni Sona!, dins el programa 
de promoció dels grups de música amateurs o semiprofessionals del Baix Montseny 
que impulsa l'Ajuntament de Sant Celoni. Les inscripcions es poden fer on line, a 
través del formulari disponible www.santceloni.cat/formularis, o bé en persona, a les 
oficines de l’Ateneu – CME de dilluns a dijous, de 5 a 8 del vespre. 

L'objectiu del concurs és proporcionar i difondre els grups de música amateurs o 
semiprofessionals del Baix Montseny. Hi poden participar tots els grups de música 
amateurs o semiprofessionals del Baix Montseny, tret dels guanyadors de les edicions 
des de 2007 fins el 2016. Hi poden participar tots els grups de música amateurs o 
semiprofessionals del Baix Montseny de les 15 poblacions següents: Breda, Campins, 
Fogars de Montclús, Gualba, Hostalric, Llinars del Vallès, Montseny, Riells i Viabrea, 
Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor, Sant Esteve i Santa Maria de Palautordera, 
Vallgorguina, Vilalba Sasserra i Sant Celoni. 
 
De tots els grups inscrits, el jurat del concurs en seleccionarà 4, que passaran a la final 
que tindrà lloc dissabte 27 de maig, a partir de les 23 h, a la Sala Petita del Teatre 
Municipal Ateneu de Sant Celoni. El premi del concurs consistirà en 
l’enregistrament, masterització i edició d’un EP, 5 temes, a un estudi de gravació 
professional. 

 
Reunió del tret de sortida de la Festa Major aquest dimarts 25 d’abril a les 19 h al 
Bar de l’Ateneu. T'hi esperem!  

El proper dimarts 25 d’abril d’abril, a les 7 del vespre, al Bar del Teatre Ateneu es farà 
la reunió del tret de sortida de la Festa Major de 2017. Aquesta trobada és oberta a 
tothom a qui tingui ganes de saber els primers detalls de la Festam tingui idees per 
aportar  i vulgui participar i implicar-se en l’organització d’alguns dels actes.  Hi ha 
moltes ganes d’explicar  les noves propostes, compartir-les i fer-les créixer amb més 
iniciatives i idees. 

S'inicia el període de sol·licitud de subvencions per a entitats: del 24 d'abril al 30 
de juny  

Les entitats i associacions del municipi ja poden sol·licitar subvencions a l'Ajuntament: 
Del 24 d´abril i fins el 30 de juny de 2017. Trobaran tota la informació i els documents 
a www.santceloni.cat/subvencions. Si necessiten suport específic, poden adreçar-se 
als tècnics municipals dels diferents àmbits d'actuació. 

 

  

http://www.santceloni.cat/18425
http://www.santceloni.cat/18456


 


