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L’Ajuntament, la Diputació i quatre empreses han editat quatre tríptics

Montseny promou l’entorn amb 
quatre propostes d’itinerari

Les guies es va presentar fa uns dies a l’Ajuntament de Montseny

Montseny

EL 9 NOU

L’Ajuntament del poble 
de Montseny, conjunta-
ment amb la Diputació de 
Barcelona i quatre empreses 
d’hostaleria, continua amb 
la promoció del municipi 
i el seu entorn. La darrera 
iniciativa ha estat l’edició 
conjunta d’uns tríptics amb 
quatre itineraris o passejades 
pels entorns, amb diferents 
nivells de dificultat i durada, 
però sempre amb l’objectiu 
d’arribar a descobrir indrets 
molt interessants. Les pro-
postes són una passejada 
fins a la Font Ferrussa, i els 
itineraris De Can Besa a Sant 
Martí, de Sant Bernat a les 
Illes, i de les piscines del 
Montseny al Pou d’en Besa. 
Les empreses col·laboradores 
són el bar-restaurant Serra, 
el restaurant Can Besa, l’Ho-
tel Husa Sant Bernat i Les 
Piscines del Montseny.

Cada tríptic consta d’una 
breu introducció, a més 
d’unes recomanacions, el 
perfil de la caminada i una 
descripció molt completa 
i detallada de tota la ruta. 
La de Font Ferrussa, per 
exemple, explica que és una 
caminada que es pot fer en 
qualsevol època de l’any i 
que només requereix portar 
calçat còmode. Des del poble 
fins a la font hi ha uns 20 
minuts, però la passejada es 
pot allargar fins a caminar 
una hora, aproximadament. 
L’itinerari de Can Besa a Sant 
Martí, en canvi, té una difi-
cultat mitjana i es fa seguint 

l’antic camí ral. La capella de 
Sant Martí es diu que pot ser 
una construcció realitzada 
entre els segles X i XI, tot i 
que la primera documentació 
data del segle XVI.

D’altra banda, l’itinerari 
que va de les piscines del 
Montseny al Pou d’en Besa 
segueix l’antic camí de la Fer-
radura. Té una durada entre 
4 i 5 hores, i la dificultat és 
mitjana, sempre amb pen-
dent constant. El Pou d’en 
Besa es troba a la fageda que 
formava part de la rudimen-
tària indústria del fred, que 
proveïa de glaç ciutats prope-
res com Granollers, on el gel 
es portava de nit per evitar 
que es fongués.

La Garriga busca 
més imatges 
antigues del 
municipi
La Garriga

L’Ajuntament de la Garriga 
ha fet una nova crida entre la 
població per recopilar imat-
ges antigues del municipi. Es 
demanen imatges relaciona-
des amb la vida a la Garriga 
fins als anys 50 o 60 del segle 
XX (imatges familiars, dels 
treballs, de carrers, de paisat-
ges, de festes...) que passaran 
a formar part d’un arxiu 
fotogràfic sobre la Garriga 
rural. La idea és que el mate-
rial recopilat aporti nova 
informació sobre el passat 
agrícola del municipi. A més, 
s’espera poder fer servir les 
fotografies per a l’audiovisu-
al i el llibre sobre la història 
rural del poble. La recollida 
de fotos es fa els dimecres de 
febrer de les 9 del matí a les 
2 del migdia a l’àrea de Patri-
moni, a la quarta planta de 
l’Ajuntament. Les imatges es 
retornen al mateix moment, 
ja que se’n fan còpies digi-
tals.

Comença un curs 

de documental 

social a La Clau 

de Sant Celoni

Sant Celoni

Aquest dissabte comença a 
La Clau de Sant Celoni un 
curs de documental social, 
que constarà de sis sessions, 
que es faran cada dos dis-
sabtes, durant els mesos de 
febrer, març i abril de 2/4 de 
12 a 2/4 de 2 del migdia. En 
les sessions es visionaran 
sis pel·lícules documentals 
de temàtica social d’autors 
tan diversos com Joaquim 
Jordà, Agnès Varda, Patricio 
Guzmán o Frederick Wise-
man, entre altres. Les pel-
lícules es comentaran en veu 
alta i es farà un debat. El curs 
va a càrrec dels granollerins 
Berta Diumaró i Esteve Plan-
tada.

Els amics del 
Multiespai, 
fotografiats per 
Manel Bertolín
Granollers

Aquest divendres s’inaugura 
l’exposició “Amics del Mul-
tiespai”, un recull de foto-
grafies de clients d’aquest 
lounge bar del carrer de 
Tetuan de Granollers fetes 
pel fotògraf especialitzat en 
publicitat Manel Bertolín 
amb la col·laboració de Toni 
López, especialitzat en retoc 
digital. Les fotografies es van 
fer al bar mateix, on Bertolín 
va muntar l’estudi perquè els 
clients poguessin participar 
en directe en una sessió pro-
fessional.

Els tríptics donen informació molt completa de les passejades
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Obre El Caldo    
de la Cooperativa 
a Caldes

Caldes de Montbui

Els membres del Cafè del 
Centre de Caldes de Montbui 
han obert un restaurant 
100% ecològic, El Caldo de 
la Cooperativa. Aquest nou 
espai agroecològic, amb 
productes de temporada i 
de proximitat, està situat a 
l’espai social de Coop 70, al 
carrer Font i Boet, i vol ser 
un lloc de referència per al 
moviment agroecològic ja 
no només al Vallès sinó a les 
altres comarques catalanes. 
De moment s’hi ofereixen 
menús de dilluns a diven-
dres, amb un bufet complet 
de primers i dos segons, sem-
pre amb la possibilitat d’una 
alternativa vegetariana. 


