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Les mediateques 
de Sant Celoni 
apleguen 650 
usuaris

sant Celoni

s.G.

Més de 650 usuaris han fet 
ús en el darrer trimestre de 
les mediateques de les esco-
les Pallerola i la Tordera a 
Sant Celoni. Des de l’octubre 
els dos centres obren algunes 
tardes en horari extraescolar 
les mediateques per oferir la 
possibilitat als pares d’assis-
tir-hi amb els seus fills i fer 
ús de la biblioteca i les aules 
d’informàtica. L’activitat, 
que està dins del marc del Pla 
Educatiu d’Entorn (PEE), té 
per objectiu posar a l’abast 
de la comunitat educativa els 
recursos de les escoles. 

A les mediateques hi solen 
participar un pare o mare 
amb el seu fill, tot i que, de 
vegades, també en fan ús 
pares que vénen sols, o bé 
estudiants que es queden en 
horari extraescolar.

L’horari d’obertura de 
la mediateca del CEIP La 
Tordera és de dilluns a dime-
cres de 17 a 18.30 hores i el 
del CEIP Pallerola, a la matei-
xa hora dimarts i dijous. 

La llar residència tindrà 45 places per a malalts mentals que han estat donats d’alta

La Fundació Fèlix Llobet ultima 
les obres d’una residència a Llinars
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Tot i que les obres estan a punt d’acabar, encara no hi ha una data per a la inauguració de la llar residència

Llinars del Vallès

Joan B. Mauri

La Fundació Fèlix Llobet 
Nicolau està a punt d’acabar 
la construcció d’una llar resi-
dencial per a malalts mentals 
donats d’alta a la zona de la 
Vorada de Llinars del Vallès. 
Tot i que encara no hi ha una 
data per a la inauguració 
del centre, les obres ja estan 
molt avançades. L’entitat, 
sense ànim de lucre, obrirà la 
seva llar residència després 
de més de dos anys d’haver 
obtingut la llicència ambien-
tal de l’Ajuntament. Les pri-
meres previsions apuntaven 
que la residència es podria 
inaugurar la tardor del 2006. 

La llar residència tindrà 
una capacitat per a 45 places 
i estarà destinada a malalts 
mentals que han rebut l’al-
ta de centres psiquiàtrics 
perquè ja han superat la 
malaltia, però que encara 
mantenen medicació. També  
serà per a aquells malalts que 
necessiten un lloc pont on 
viure entre el centre psiquià-
tric i la seva incorporació a la 
societat i al món laboral. 

Alguns veïns de la zona es 
van mostrar, en un principi, 
reticents a la instal·lació de 
la residència de la Fundació 
Fèlix Llobet Nicolau perquè 
es pensaven que es tractava 
d’un psiquiàtric amb malalts 
ingressats. Tant des de 
l’Ajuntament com des de la 
Fundació es va voler deixar 
clar que “es tracta d’un cen-
tre on les persones que hi 
aniran ja se’ls ha donat d’al-
ta” i que, per tant, “els veïns 
no han de patir”, apuntava 
l’alcalde Martí Pujol quan 
l’Ajuntament va concedir la 
llicència ambiental. 

La Fundació Fèlix Llobet 
Nicolau demanarà al Depar-
tament de Benestar Social 
i Família de la Generalitat 
la concertació d’algunes 
places. La mateixa Fundació 
ha costejat la construcció de 
l’edifici i també gestionarà el 
centre, mentre que la Gene-
ralitat només en subvencio-
narà les places concertades. 

La Fundació Fèlix Llobet 

Nicolau es va crear l’any 
1957 amb la donació que va 
fer el mateix Fèlix Llobet. 
Inicialment el seu objectiu 

era l’atenció, assistència soci-
al i orientació a les persones 
grans que no tenien família i 
també a nens malalts. Amb el 

pas dels anys els camps d’ac-
tuació de la Fundació es van 
anar ampliant, i un d’ells és 
l’atenció a malalts mentals.


