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Baix Montseny

Ofideute ja ha rebut les primeres peticions de veïns de diversos pobles de la zona

L’assessorament a afectats per la
hipoteca al Baix Montseny, en marxa
Sant Celoni
L.C.

El servei d’Ofideute de Sant
Celoni –situat a l’Oficina
Local d’Habitatge– i que
dóna servei a tot el Baix
Montseny ja ha rebut les primeres peticions per part de
veïns de diferents municipis
per tal de ser assessorats.
L’alcalde de Sant Celoni,
Joan Castaño (PSC), ha celebrat que el municipi disposi
d’aquest nou servei d’ajuda
al ciutadà, que fins ara era la
Generalitat de Catalunya qui
ho gestionava, i que respon
a la petició del ple municipal
del desembre de 2010 en
què tots els grups polítics
van acordar per unanimitat
buscar un acord pel dret a
l’habitatge.
L’alcalde de Sant Celoni
s’ha reunit recentment amb
vuit representants de les
sucursals financeres del
municipi, els altres grups
municipals que formen el
consistori (CiU, ICV-EUiA

L’alcalde Castaño s’adreça als assistents a la sessió informativa d’Ofideute

i la CUP) i representants
d’entitats socials com Càritas
i Creu Roja per informarlos del procés dels darrers
anys al voltant de les ajudes
a persones amb problemes
hipotecaris o de lloguer i
dels serveis que ofereix el
municipi en aquests casos
amb un èmfasi important en

AromesCeller
de

el nou servei d’Ofideute. El
nou servei vol ser un suport
per al ciutadà a l’hora de fer
diferents tràmits hipotecaris
i ajudar l’afectat a negociar
i a presentar una proposta
de les noves condicions del
retorn del préstec a l’entitat
financera. Castaño ha destacat que és “positiu” disposar

del servei d’Ofideute i que
totes les entitats treballin
conjuntament per afrontar
la situació. És una “situació molt dramàtica i com a
mínim s’estan posant eines
per buscar solucions”, afegeix l’alcalde, que ha valorat
molt positivament la constitució recent d’una Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH). “És bo perquè vol
dir que hi ha persones preocupades com nosaltres”, diu.
Tot i que a l’Ajuntament no
els consta cap desnonament
produït al municipi, sí que,
des de l’Oficina Local d’Habitatge, s’ha afirmat que en
els darrers mesos hi ha hagut
un augment de sol·licituds
d’informació relatives a quotes impagades. Castaño ha
explicat que s’ha demanat
la informació referent als
casos de desnonament a Sant
Celoni al jutge de Granollers
per conèixer la situació real,
ja que “aquesta informació ja
no passa per agents propers”,
diu l’alcalde.

La recollida
selectiva baixa un
1,29% a Vilamajor
pels furts de paper
i cartró
Sant Antoni de Vilamajor
J.B.M.

La recollida selectiva a
Vilamajor va baixar un
1,29% el 2011 respecte a
l’any anterior, i se situa en el
69,93%. Segons la Regidoria
de Medi Ambient, un dels
factors que ha influït més
en aquesta davallada en la
recollida de paper i cartró són
els robatoris de paper i cartró en els propis circuits de
recollida o de l’interior dels
contenidors. Els bons preus
de venda de paper i cartró
i l’actual crisi han fet proliferar les persones que “no
cotitzen a la Seguretat Social
ni paguen impostos” que
sovint trenquen els contenidors de selectiva de les àrees
d’emergència i de les urbanitzacions, per treure’n el contingut. Això representa una
disminució dels ingressos de
l’Ajuntament obtinguts amb
la venda de paper i cartró, a
més del cost de la reparació
dels contenidors trencats.

Aromes de Celler
Un nou concepte a la zona del Vallès. Un
restaurant amb el seu propi celler i botiga
gourmet a disposició dels clients.
A finals de 2010, obria les portes Aromes
de Celler, que més que el nom del local és
la marca d’un projecte i de la idea d’unir
la restauració amb productes de primera
qualitat, al costat d’un celler amb més de
100 referències i amb una botiga gourmet
amb productes artesans.
Un Gastrobar on gaudir de menús de
dimarts a divendres, de plats allunyats de la
quotidianitat a la vegada que casolans, per
un preu molt atractiu (9,95 `), i una carta els
divendres a la nit, dissabtes i diumenges.
Fran Sotos, un apassionat emprenedor,
amant de la cuina casolana i sofisticada
alhora, juntament amb David Reig, professor
de cuina a l’EH de Sitges, han donat un toc
molt especial a una cuina de sempre, amb la
presentació d’uns plats de toc molt actual.
Quin és l’atractiu d’Aromes?
Un celler amb totes les DO a disposició

de la taula i del client de pas, una carta
inacabable de vi en copes, una petita botiga
amb productes especials difícils de trobar,
tapes i pinxos elaborats, una carta on no
saber què triar per la seva varietat... et
permeten entrar, decidir i gaudir.
Carta de gintònics de màxim nivell, maltes,
licors d’importació....
El seu plat fort?
La seva cuina plena de productes de
primeríssima qualitat, plats amb dedicació,
elaborats amb mètodes de sempre i
presentació actual. Aromes individuals
(plat de patata cuita a foc lent amb oli
d’oliva verge de Cabacés, saltat amb una
gran varietat d’opcions i amb un ou ferrat
de granja estrellat), lacón a la gallega, la
seva varietat d’ànec, canelons, bou, bacallà,
etc.)
Les seves postres estrella, Chocoli, gelat de
xocolata negra, amb oli d’oliva i sal Maldon
... sempre hi caus!

El gran nombre de referències al celler permet
al client tenir una àmplia disponibilitat a
l’hora d’escollir un vi adequat per al plat
escollit, a més d’una selecta carta de vins
per als moments especials.
El client decideix quin vi prendre des de
l’interior del seu celler i si en sobra... se
l’emporta.
I si el formatge Artesà d’Es Llombars de
la taula de formatges li ha agradat... se
l’emporta d’El Mercat (la nostra botiga).
Un ventall d’opcions per fer més amens
els seus detalls. Tast de vins per a grups i
empreses, presentació de cellers, maridatges
de totes les varietats, degustació de
ginebres, tast de cerveses...
Un sommelier, un bàrman i l’equip de cuina
completen aquest projecte innovador a la
zona.
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