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Els dimecres, bibliomercat

Definits els nous espais per celebrar
la festa major 2008

La carpa del Bibliomercat (Foto: P&P)

El carrer Esteve Cardelús ja va acollir l’estirada de corda 2007 (Foto: P&P)

SANT CELONI.- Aprofitant el mercat setmanal dels
dimecres, s’ha posat en marxa el Bibliomercat, un nou servei
que té l’objectiu de reforçar una de les línies estratègiques
del servei de lectura pública per arribar a nous públics.
La carpa del Bibliomercat se situa a la plaça de la vila i des
d’allà es pot fer un tastet del que es pot trobar a la biblioteca.
S’hi pot consultar llibres, revistes, música, cinema... i també
es pot fer ús del servei de préstec, fer-se el carnet d’usuari i
V
connectar-se a Internet. / LLV

La llibreria Alguer 7 presenta el
llibre Plantes de muntanya, de
Josep Maria Panareda

Josep Maria Panareda el dia de la presentació (Foto: P&P)

SANT C
EL
ONI.- La llibreria Alguer7, aprofitant la proximitat de
CEL
ELONI.les festes de Sant Jordi, ha presentat a la sala petita de l’Ateneu el
llibre “Plantes de muntanya” de l’autor celoní Josep Maria Panareda
Clopés, catedràtic de Geografia de la Universitat de Barcelona i
membre numerari de l’Institut d’Estudis Catalans. El llibre, que ja
és a la venda, és una guia d’identificació i reconeixement de plantes
de muntanya (arbres, arbustos i herbes i amb o sense flor) presenta
una mostra àmplia de les espècies vegetals muntanyenques més
significatives del nostre país, amb la informació bàsica per satisfer
al ciutadà que té interès a observar-les i descobrir-les.
Conté 300 fitxes amb 642 plantes diferenciades. Cada fitxa inclou
una descripció de la planta amb la fotografia i dibuixos per identificarla, així com una sèrie d’icones que ens mostren les diverses
característiques que cal tenir presents a l’hora d’observar-la,com
ara altitud o l’època de floració. Conté un mapa amb la distribució a
Catalunya. Les plantes estan agrupades per ambients –boscos,
matollars, prats, ambients d’aigua, rocams i ambients humanitzatsi s’hi inclouen plantes tant d’alta muntanya com de muntanya
mitjana. El llibre està editat per EL BRAU EDICIONS de Figueres

SANT CELONI.- El procés
participatiu endegat a finals de
febrer per definir el model de
festa major de Sant Celoni ja
s’ha tancat, amb la presència de
40 persones representants de
diferents entitats del municipi.
D’aquesta manera es dóna el tret
de sortida a la preparació de la
festa major d’enguany: s’ha
decidit l’espai principal de la
festa, les comissions de treball i
un primer guió del programa.
En aquest sentit, l’espai de
concerts, barraques i fira estarà
situat a zona esportiva de Sant
Ponç i el tram del carrer d’Esteve
Cardelús que va des del carrer
Consolat de Mar fins el carrer
Univers (darrera la Biblioteca).
També es constitueixen cinc
comissions: general, correxarrups, barraques, correxutxes i
mainada 4-11 anys, joves de 12-

16 anys.
La reunió de l’1 d’abril també
ha servit per convocar dues
reunions obertes a la ciutadania,
els dies 16 i 30 d’abril a la
Rentadora, de cara a programar
els concerts de l’espai de festa.
El procés ha consistit en dues
sessions de treball per les quals
van ser convocades 106 entitats
del municipi. La primera el dia
20 de febrer, amb la presència
de 46 entitats i va servir per
presentar el document de treball
i la metodologia del procés
participatiu.
La segona reunió, amb 44
entitats, es va celebrar el dia 5
de març i va servir per posar en
comú i debatre totes les propostes referides als eixos de treball
proposats: els espais, els valors
de les activitats de la festa i la
manera d’organitzar-la.

Noves activitats del Cercle
Econòmic i Social del Baix
Montseny
SANT CELONI.- El Cercle Econòmic i Social Baix Mont-seny en
la seva activitat periò-dica ha realitzat el seu darrer Sopar-tertúlia
el passat 28 de març, a fi d’analitzar les accions que fins ara
s’han iniciat i fer-ne el seguiment adequat.
Els temes que s’han abordat i als quals es vol continuar donant
impuls han estat:
· Estat de la situació del Projecte Formació Professional a l’IES
Baix Montseny, amb l’objectiu de potenciar la Formació
Professional al Baix
Montseny.
· Estat de la situació del Projecte de Museu i Centre de Recerca
Forestal a Sant Celoni
· Pla d’actuació per el 2008. S’ha acordat que
en proper Sopar-tertúlia el tema de debat sigui
“El Baix Montseny, identitat i història de la
comarca”. / R

