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La pèrgola instal·lada ultima les actuacions a la plaça

Vilalba enllesteix la reforma 
de la plaça de la Vila
Vilalba sasserra

Joan B. Mauri

Amb la instal·lació de la nova 
guingueta, l’Ajuntament de 
Vilalba Sasserra ha acabat la 
millora de la plaça de la Vila, 
que ha passat de ser una llosa 
de formigó sobre la carretera 
a un espai per a la relació dels 
veïns. A finals de l’any passat 
s’hi va instal·lar una pèrgola 
de fusta per protegir del sol 
els veïns, i després s’hi van 
instal·lar els bancs sota de la 

pèrgola i es va arreglar l’en-
jardinament. També es van 
asfaltar els aparcaments. 

L’Ajuntament té previst 
convocar i adjudicar la gestió 
de la guingueta, que, a l’es-
tiu, servirà begudes i gelats 
i donarà més relleu a aquest 
espai guanyat després del 
soterrament de la C-35. Al 
costat de la guingueta i la 
pèrgola hi ha un parc infan-
til. L’Ajuntament té previst 
instal·lar un petit parc infan-
til en el carrer Barcelona.

Compartir cotxe és una de les actuacions a desenvolupar

Els pares de l’escola Tordera 
impulsen accions ambientals

sta. M. de Palautordera

Laia Framis

El pares del CEIP Mancomu-
nat Tordera, Palautordera i 
Sant Celoni han reorganitzat 
l’AMPA i impulsen un seguit 
d’actuacions per fomentar 
la sostenibilitat. Compartir 
el cotxe per anar a l’escola, 
demanar als ajuntaments 
que els facin carrils bici i 
facilitin o gestionin un hort 
ecològic, són alguns dels pro-
jectes sobre els quals treballa 
l’associació. 

Un dels plans en marxa i 
que es vol oficialitzar és el 
de compartir cotxe per anar 
a l’escola. Els pares i mares 
interessats han d’omplir una 
fitxa amb la zona on viuen 

i la disponibilitat d’hores i 
places lliures del cotxe. Així 
es crearà un registre que els 
pares puguin consultar i bus-
quin compatibilitats.

 L’AMPA del CEIP Tordera 
aposta per l’ecologia i la salut 
per anar a l’escola, i remarca 
que la campanya per com-
partir cotxe només s’adreça a 
qui no tingui més remei que 
anar-hi amb vehicle particu-
lar. A més, si detecten que hi 
ha molts nens que utilitzen 
aquest servei, no descarten 
estudiar la possibilitat de fer 
arribar el transport públic al 
centre educatiu. 

Un altre pla és fer un car-
ril bici que uneixi l’escola 
amb Sant Celoni i Palau. Per 
aconseguir-ho i perquè els 

facilitin el pàrquing per a les 
bicicletes en hores lectives, 
l’associació està en converses 
amb els dos ajuntaments. De 
moment, expliquen, l’equip 
de govern de Palau els ha dit 
que estan estudiant allargar 
el carril bici que uneix el cen-
tre urbà amb el Virgili fins 
al centre educatiu. A Sant 
Celoni s’estaria fent un pro-
jecte per traçar un itinerari 
que voregi la part nord del 
municipi i que també passa-
ria a prop de l’escola. Si els 
dos ajuntaments finalment 
tiressin endavant aquestes 
obres, crearien un corredor 
per a bicicletes que enllaça-
ria Sant Celoni, Santa Maria 
de Palautordera, Sant Esteve 
i Santa Margarita.

sant antoni de Vilamajor

J.B.M.

Aquest dies han començat  
les obres per a la construcció 
d’un nou parc de bombers 
voluntaris de Sant Antoni 
de Vilamajor, que s’aixecarà 
en el solar on hi havia l’an-
tic escorxador municipal, 
davant del pavelló municipal. 
L’Ajuntament ha adjudicat 
a l’empresa Monvial els tre-
balls de construcció, amb un 
termini d’execució d’uns vuit 
mesos i un cost superior a 
650.000 euros. L’actual parc 
és en un espai municipal de 
l’avinguda Catalunya que no 
reuneix les condicions neces-
sàries. El nou edifici, de 650 
metres quadrats, representa-
rà més espai i millors instal-
lacions per als bombers. 

La instal·lació disposa de 
vestidors, dormitoris, gim-
nàs, sala de reunions, magat-
zem, oficines i altres depen-
dències, a més d’un ampli 
garatge per als vehicles. 

El parc de bombers de Sant 
Antoni de Vilamajor compta 
amb 25 places de bomber, de 
les quals, en l’actualitat, hi 
ha 16 de bombers de l’escala 
activa, un bomber de l’escala 
de veterans, cinc aspirants a 
bomber voluntari i tres pla-
ces sense cobrir. Amb Albert 
Bucar com a cap de parc i 
coordinador de la dinàmica 
de l’equipament, la resta de 
personal està dividida en 
quatre torns. L’any passat 
van fer fins a 457 sortides. 
Els Bombers de Vilamajor 
van iniciar el camí com a 
voluntaris el 1995. 

Vilamajor posa en marxa 
la construcció del nou 
parc de bombers


