
Les oficines de l’Àrea de Benestar 
Social i Família s’han traslladat a 

les dependències de l’Ajuntament,
a la plaça Montseny, 5, baixos

(Edifici Can Perpunter).

octubre de 2012

CENTRE DE MANTENIMENT 
I BRICOLATGE DE L’AUTOMÒBIL

Obre a Llinars el primer taller 

mecànic anticrisi, un taller on el 

mecànic pots ser tu!

Lloga un box totalment equipat 

i estalvia fins a un

LLOGUER DE BOXES

I si t’ho fem nosaltres,
mà d’obra econòmica

Càrrega a.a.

41,50

t’ajuda a estalviar

Assessorament

GRATUÏT

Divendres, 26 d’octubre de 2012

ESPECIAL BAIX MONTSENY 46 NOU9EL
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Una imatge al menjador del pis d’acollida. D’esquena, la família que ara l’ocupa; de cara, la regidora Magalí Miracle (esquerra) i la treballadora social, Sílvia Gordón

Sant Celoni

Laia Coll

Sant Celoni ha signat un 
nou conveni de cessió amb 
l’Agència Catalana de l’Habi-
tatge que permetrà disposar 
en els propers mesos d’un 
nou pis per al programa 
d’inserció social al municipi 
i que s’afegeix al que ja hi ha 
en funcionament al mateix 

carrer Lluís Companys. L’ha-
bitatge és un dels principals 
maldecaps per a les famílies 
amb problemes econòmics i 
d’exclusió social, i en la majo-
ria de casos no disposar d’un 
lloc per viure amb unes con-
dicions òptimes impossibilita 
treballar altres aspectes com 
la inserció laboral, problemes 
escolars o possibles addicci-
ons. És per això que disposar 

d’un segon pis d’inserció 
suposa una gran ajuda per a 
famílies o persones que hi 
poden estar durant un mínim 
de sis mesos i un màxim d’un 
any, mentre se centren a 
resoldre altres aspectes. 

El programa d’habitatge 
d’inserció laboral, en què 
intervenen Serveis Socials i 
l’Oficina d’Habitatge de Sant 
Celoni, així com una perso-

na de l’Agència Catalana de 
l’Habitatge que participa en 
la comissió de seguiment, 
va entrar en funcionament 
amb una primera família el 
mes de juliol i la valoració és 
molt satisfactòria. Per acce-
dir als pisos s’han de complir 
uns requisits mínims (estar 
empadronat a Sant Celoni, 
no poder accedir a la borsa 
d’habitatge, haver superat 

una primera fase d’acollida 
i tractament amb els serveis 
socials bàsics, tenir un nivell 
d’autonomia mínim…) i és 
una comissió d’accés la que 
valora quina és la família 
amb més necessitats, tenint 
en compte uns barems de 
puntuació. 

Un dels aspectes que posen 
en valor la resposta positiva 
del projecte és que hi ha una 
comissió de seguiment i de 
suport i hi ha un pla de tre-
ball que s’adapta a cada un 
dels membres depenent de la 
problemàtica particular i que 
serveix per donar eines de 
suport i ajuda per poder tirar 
endavant. Els serveis socials 
també fan un seguiment i 
orientació quan la família 
deixa l’habitatge per ajudar-
los a trobar-ne un de nou i 
adaptar-s’hi.  

UN MILIÓ D’EUROS       
PER A HABITATGES

Sant Celoni disposa d’un 
milió d’euros que només pot 
destinar a habitatges. En 
el proper mes s’espera que 
estigui finalitzat un estudi 
on es valora la millor manera 
d’invertir aquests diners. A 
banda, també es farà un estu-
di per definir la finalitat dels 
habitatges: si es posen a dis-
posició a través d’algun pro-
grama o amb lloguers més 
assequibles. Magalí Miracle, 
regidora de Comunitat, ha 
destacat la importància de 
“donar desposta al moment 
actual” i disposar dels pisos, 
que suposarà “una llum” per 
a moltes famílies. Utilitzar 
aquests diners va ser una de 
les condicions que la CUP va 
demanar a l’equip de govern 
per donar suport al pressu-
post de 2012. 

Un nou pis d’inserció a Sant Celoni permet als usuaris centrar-se a resoldre altres problemes

Abans que res, un sostre

Sant Pere reformarà 
el soterrani de 
l’escola Torre Roja i 
la pista poliesportiva
Sant Pere de Vilamajor

Sant Pere de Vilamajor ha 
aprovat el canvi de destí de 
dues subvencions del PUOSC 
de la Generalitat, inicialment 
destinades a rehabilitar la 
Rectoria (30.000 euros). 
Sobre l’edifici, propietat del 
bisbat, l’alcalde Martí Artale-
jo no veu gaire adient” inver-
tir diners en un edifici que 
no se sap si acabarà essent 
municipal”. Així, aquestes 
subvencions es destinarien 
a l’adequació del soterrani 
de l’escola Torre Roja i la 
pavimentació i millora de la 
pista poliesportiva, davant 
de l’ajuntament. L’actuació a 
la pista té un pressupost de 
26.000 euros i el magatzem 
de l’escola Torre Roja ha 
costat prop de 27.000 euros. 
Al magatzem de Torre Roja 
s’hi guardarà material de la 
brigada. J.B.M.


