CONCURS PER A L’ADJUDICACIÓ D’UN PIS DE
LLOGUER A LA MASIA DE CASTELLNOU

[VALLCEBRE]

VIURE A VALLCEBRE. El poble i l’entorn.
Vallcebre és un petit municipi de 250
persones, situat a l’Alt Berguedà, al nord
de la província de Barcelona. Està situat a
més de 1.100 metres d’alçada, en un
entorn natural privilegiat, i envoltat per
muntanyes emblemàtiques com el
Pedraforca, la Serra del Cadí o la Serra
d’Ensija.
El poble està format per un petit nucli
urbà i més d’un centenar de masies
disseminades, tot ell encerclat per una
muralla natural que protegeix la vall: Els
Cingles de Vallcebre.

... un ritme de vida rural i tranquil.

VIURE A VALLCEBRE. Infraestructures i serveis.
Vallcebre disposa de bones comunicacions (a 25 minuts en cotxe de Berga i 1:25 minuts de Barcelona), i
disposa d’infraestructures i serveis bàsics: escola pública d’infantil i primària, servei de menjador escolar,
transport escolar a l’IES de Bagà, dispensari mèdic, equipaments esportius, serveis socials municipals,
local social municipal, bones connexions a internet (previsió de connexió amb fibra òptica al llarg del
2022), connexió mòbil 4G, botiga, bars, restaurants, allotjament, activitats, etc.
És un poble amb un teixit associatiu molt dinàmic, amb una important oferta d’activitats culturals, festives
i esportives al llarg de l’any.

... un poble viu, amb serveis i ben comunicat.

VIURE A VALLCEBRE. Oportunitats de negoci.
Recentment s’estan creant petites explotacions al sector ramader, amb bestiar oví, vaquí i equí.
En els darrers 15 anys s’està desenvolupant una oferta de serveis i activitats encarada al sector turístic, que s’està convertint en la principal activitat
econòmica del municipi. Hi destaca:

ACTIVITATS ESPORTIVES I TURISME ACTIU al
medi natural: L’Espai Actiu Vallcebre (vies
ferrades, barranquisme, escalada, etc...
www.espaiactiuvallcebre.cat ) , senderisme,
ciclisme, BTT, etc.

OFERTA D’ALLOTJAMENT, RESTAURACIÓ I
COMERÇ.
2 restaurants, 3 bars, turisme rural, habitatges
turístics, botigueta, etc.

OFERTA CULTURAL lligada al patrimoni
miner, geològic i paleontològic
www.dinosauresfumanya.com
www.mmcercs.cat

L’EDIFICI PLURIFUNCIONAL, de propietat
municipal, amb l’Oficina de Turisme Local, sales
d’activitats i espais polivalents, totalment acabat.
Es preveu que el 2020 entri totalment en
funcionament, amb 50 places noves d’allotjament
a l’edifici.

... un poble actiu i dinàmic.

LA NOSTRA ESCOLA. Un Projecte Pedagògic innovador
L’Escola Serrat Voltor de Vallcebre és una escola rural que forma part de la
ZER Alt Berguedà. Des de fa 3 anys està integrada en la “xarxa local
d’escoles d’Escola Nova 21”, un projecte educatiu innovador que aposta
per una paper actiu de l’infant durant els processos d’aprenentatge, amb
l’objectiu de dotar-lo d’eines per aprendre a conèixer, ser, fer i conviure.
Forma part també de la xarxa d’Escoles Verdes, incorporant als processos
d’aprenentatge els valors de la sostenibilitat i la millora de l’entorn.
Actualment hi ha escolaritzats 13 nens i nenes, i disposa d’un equip docent
molt dinàmic, treballador i compromès amb la seva feina i amb l’educació
integral dels infants.
LA NOSTRA ESCOLA. Les instal·lacions
L’escola ocupa més de 2.000 m2, amb unes instal·lacions envejables: aula
dels grans, biblioteca i espai dels petits, sala d’experimentació i projectes,
gimnàs, pista esportiva, pati de terra amb instal·lacions d’esbarjo i jocs
simbòlics.
A la mateixa escola hi ha una cuina totalment renovada i un servei de
menjador escolar, on podran menjar els teus fills/es a preus molt
raonables. Aquest servei és municipal, amb menjars cuinats al moment,
amb productes de qualitat i proximitat, amb cuinera i monitora propis.
Des de l’AMPA s’organitzen diferents activitats extraescolars al llarg de l’any.
Per a l’ensenyament secundari, hi ha servei diari d’autobusos d’anada i
tornada fins a l’IES de Bagà, a 20 minuts del poble.

... una escola rural i innovadora.

MASIA CASTELLNOU_Estat Actual
Castellnou ocupa un solar de 750 m2
aproximadament, sobre el parc municipal dels
Roures. Té una superfície construïda de 330 m2.
L’habitatge és situat a la primera planta, està
totalment restaurat i a punt per entrar-hi a viure.
Té una superfície útil de 95 m2, amb cuina
moblada i totalment equipada, menjador, 3
habitacions dobles, lavabo i habitació per a la
rentadora. A més, disposa d’un balcó de fusta de
12 m2 amb vistes espectaculars al parc dels
Roures i a tota la vall.

[DADES]
SOLAR_750 m2
SUPERFÍCIE HABITATGE_95 m2
SUPERFÍCIES JARDÍ_100 m2
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA_CLAU 6
Conservació estructura tradicional

MASIA CASTELLNOU_Estat Actual
L’habitatge de Castellnou, situat a la
primera planta, disposa de servei
d’aigua, llum i instal·lació de calefacció
amb gasoil. Des del 2020, Castellnou
està connectada a una caldera de
biomassa municipal alimentada per
estella de fusta que li subministra
calefacció i aigua calenta. Això implica
una reducció considerable de la despesa
econòmica en calefacció, i representa
una aposta municipal per l’energia neta,
renovable i amb economia circular de
km0.

... unes vistes espectaculars a la vall

... un habitatge per entrar-hi a viure.

... un habitatge totalment reformat.

QUÈ BUSQUEM ?

Persones i/o famílies que…


Que vulgueu viure a Vallcebre: Un dels requisits del projecte és fixar la residència a Vallcebre



Que prioritzeu l’educació dels vostès fills i filles: L’escolarització dels vostres infants a l’escola rural
de Vallcebre aportarà puntuació extra al vostre projecte



Que dinamitzeu socioeconòmicament el municipi. Es valorarà que genereu nova activitat
econòmica i la creació de nova ocupació al municipi.



Que aporteu altres valors al poble. Es podran valorar altres efectes positius sobre l’escola o que
contribueixin a dinamitzar el poble des del punt de vista social, cultural, esportiu, econòmic o altres
que es considerin d’especial interès.

QUÈ T’OFERIM ?

Un lloc per viure i on poder tirar endavant el teu projecte de vida:
 Contracte de lloguer per a 7 anys, prorrogables fins a 7 anys més.
 Un lloguer mensual de 478€ mensuals.

 Si s’escau, acompanyament per ajudar-te a iniciar el teu projecte
d’emprenedoria amb èxit (assessorament tècnic, suport en
tràmits i subvencions, etc) per part de l’Agència de
Desenvolupament del Berguedà i el mateix Ajuntament.

EL CONCURS

Requisits obligatoris
 Fixar la residència habitual a Castellnou,
Vallcebre.
 Escolaritzar les nenes i nens a l’escola publica
d’infantil i primària de Vallcebre. (CEIP Serrat
Voltor)
 Acreditar solvència econòmica per al
pagament del lloguer

Criteris de selecció dels projectes

EL CONCURS

D’acord amb les bases reguladores del concurs, les propostes es valoraran amb els següents criteris:

 Aspectes sociodemogràfics (màxim 80 punts)
Infants de 0 a 6 anys. (15 punts x infant.)
Infants de 7 a 12 anys. (10 punts x infant.)
Persones d’entre 13 a 49 anys. 5 punts x persona (màxim 15 punts)
 Aspectes socioeconòmics (màxim 10 punts)
Per autoocupació, teletreball o feina exercible des del municipi (fins a 5 punts)
Per creació de nous llocs de treball a Vallcebre (fins a 5 punts)
 Millores generals (màxim 10 punts)
Altres aspectes a considerar i valorar que es considerin d’especial interès i no estiguin
recollits als apartats anteriors (dinamització social, cultural, esportiva, econòmica, de
l’escola...)

[VULL
PARTICIPAR-HI !
com ho faig?]

A l’espai web de l’Ajuntament www.vallecbre.cat
trobaràs la informació i documents necessaris.
Emplena l’imprès de sol·licitud i els altres
documents requerits a les bases del concurs i
presenta-la abans del dia 11 de juliol del 2022
(inclòs) a l’Ajuntament de Vallcebre de forma
presencial de 9.00 a 14.00 hores els dilluns,
dimecres i dijous.
La Comissió Qualificadora avaluarà tots els projectes
segons els criteris especificats a les bases del
concurs. El projecte amb millor puntuació serà
proposat per a l’adjudicació de Castellnou sota les
condicions establertes.
Bona proposta, en parlem.

... Molta sort !!!

