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Dissabte 2 de febrer

23.00 h CONCURS DE DISFRESSES
               2 premis per a disfresses individuals
               2 premis per a disfresses de grup
               BALL, amenitzat amb orquestra.
               Lloc: el Patronat.

Diumenge 3 de febrer

15.00 h RUA, sortida de la pl. de la Vila
                          recorregut pels carrers del poble
                          (cal anar amb disfressa).

Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor

Divendres, 25 de gener de 2008

Baix Montseny 54 noU9eL

Una passera al pont d’Olzinelles

sant Celoni

s.G.

La urbanització de l’accés de Ponent a Sant 
Celoni permetrà construir una passera per a 
vianants al pont d’Olzinelles. Per fer el pas, 

primer caldrà reparar l’estructura del pont. 
La mobilitat a la zona augmentarà amb l’ober-
tura del nou centre comercial. La passera 
completarà un nou recorregut de vianants 
entre l’actual pont d’Olzinelles i l’accés de 
Ponent al nucli de Sant Celoni pel carrer 
Doctor Trueta, zona on es construirà un nou 
túnel d’entrada de vehicles al municipi. 
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Vilalba Sasserra 
renova el conveni 
del servei 
d’escombraries
Vilalba sasserra

L’Ajuntament de Vilalba 
Sasserra ha decidit renovar 
automàticament el conveni 
amb el Consorci per a la 
Gestió de Residus del Vallès 
Oriental per a la recollida 
d’escombraries del municipi. 
La renovació de la concessió 
s’ha fet perquè “el servei 
ha millorat molt des que se 
n’encarrega el Consorci”, 
justifica l’alcaldessa Teresa 
Colomer. L’alcaldessa afegeix 
que “els veïns estan contents 
perquè veuen el poble net i 
es compleixen els terminis 
de pas”. Segons les previsi-
ons de l’Ajuntament, aquest 
any la gestió de la recollida 
de residus costarà a l’Ajun-
tament poc més de 28.000 
euros. El servei es comple-
menta amb la neteja viària, 
que va a càrrec d’Acció Baix 
Montseny. J.B.M.

Palautordera escull un 
emplaçament per al molí 
del Pas de les Forques
sta. M. de Palautordera

L.F.

Les restes arqueològiques 
del molí del Pas de les For-
ques es podran veure final-
ment a la carretera d’accés a 
Pont Trencat i Moixerigues, 
prop d’on es trobava origi-
nalment. Així ho ha decidit 
l’actual equip de govern, que 
ha desestimat la proposta de 
l’anterior legislatura de situ-
ar-lo al costat del Pont Tren-
cat. El projecte no tenia cap 
cost pel municipi i tenia el 
vistiplau de l’ACA, la Gene-
ralitat i dels arqueòlegs que 
van fer les excavacions. 

Segons l’alcalde Joan 
Mayneris (PSC), “es va par-
lar amb l’arquitecte que va 
remodelar el Pont Trencat i 
es va decidir que el molí era 

molt diferent”. Mayneris 
també argumenta que el nou 
emplaçament és molt més a 
prop d’on es trobava origi-
nalment el molí, i que el cost 
de les obres seguirà anant 
a càrrec del Departament 
d’Arqueologia de la Genera-
litat de Catalunya, tot i que 
l’Ajuntament s’haurà de fer 
càrrec del cost dels terrenys 
on se situaran les restes.   

El molí, que data del segle 
XII i que estava situat al 
camí que es coneix com el 
Pas de les Forques, es va 
descobrir quan es van fer 
les obres de construcció de 
la rotonda de la carretera 
C35 al pas pels termes de 
Palautordera i Sant Celoni. 
Llavors es va desmuntar a 
peces, a l’espera de decidir-
ne l’emplaçament definitiu.

Sant Pere reforma 
l’edifici de l’Ajuntament
sant Pere de Vilamajor

J.B.M.

Sant Pere de Vilamajor ha 
començat a remodelar l’edi-
fici de l’Ajuntament, que 
ho farà en tres fases per no 
destorbar les tasques diàries 
d’atenció al ciutadà, dels ser-
veis tècnics i de les reunions 
de regidories i alcaldia.

A la primera fase s’ha 
reformat la planta baixa per 
encabir un nou arxiu inde-
pendent del d’administració i 

de l’històric. Tots els serveis 
tècnics i el seu arxiu seran a 
la planta baixa. A la segona 
fase, que ja s’ha fet aquest 
mes de gener, s’han remo-
delat les sales de regidories 
i àrea de serveis i manteni-
ment a la planta pis. La ter-
cera fase inclourà la reforma 
de l’àrea d’atenció al ciutadà 
i un nou despatx polivalent. 
Amb el proper trasllat del 
consultori mèdic a un nou 
edifici, també s’ampliaran 
dependències municipals.


