
El Parlament es pot visitar tots els caps de setmana i dies festius
www.parlament.cat

P A R L A M E N T  D E  C A T A L U N Y A

El Palau també es podrà visitar la nit del 10 a l’11 de setembre 
de les dotze a les dues de la matinada, dins els actes de La nit en blanc

de TV3, i amb música en viu de dos quartets de corda de l’Esmuc

Jornada de portes obertes amb motiu 
de la Diada Nacional de Catalunya

11 de setembre, de 10 a 19 hores
Parc de la Ciutadella, Barcelona

Dilluns, 8 de setembre de 2008
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l’Ajuntament hi treballés 
amb una mica més de dedi-
cació, perquè s’escombra i es 
retiren gots i ampolles del 
terra, però no es rega i, en 
certs trams del carrer, fa una 
mica de pudor.

El regidor Cuminal també 
ha assenyalat que l’Ajunta-
ment s’esforça cada moment 
per prendre en consideració 
els requeriments dels veïns. 
Des de divendres i, fent cas 
de les queixes veïnals, el 
consistori ha desplaçat un 
lavabo que molestava i ha 
pres mesures per protegir la 
façana d’una casa que queda-
va especialment afectada per 
l’afluència de públic.

EL CONCERT D’ANTÒNIA 
FONT, MULTITUDINARI

La música té un paper desta-
cat a la festa, i dissabte a la 
nit l’escenari gran va acollir 
el concert del grup mallorquí 
Antònia Font, que va presen-
tar el seu darrer treball, el 
recopilatori Coser i cantar. 
Aquesta ha estat l’actuació 
més multitudinària de la 
festa, que també ha comptat 
amb la presència del grup 
local El Pequeño Observa-
torio i Reig Bord, que van 
actuar dissabte. Els grups 
Patchamama, Los Diodos i 
l’orquestra Tràfic van actuar 
divendres. 

Seguretat i neteja, principals preocupacions dels veïns del carrer Esteve Cardelús de Sant Celoni

L’Ajuntament aplica noves mesures 
per reduir les molèsties als veïns
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El concert d’Antònia Font ha estat sens dubte el més multitudinari de la festa major

Sant Celoni

Y. D.

Els veïns del carrer Esteve 
Cardelús de Sant Celoni ja 
sabien que la festa major 
d’enguany no els deixaria 
dormir durant un bon gra-
pat de dies. Malgrat això i,  
segons ha explicat el regidor 
de Cultura, Jordi Cuminal, 
els veïns de la zona on s’han 
instal·lat les barraques i els 
escenaris estan satisfets 
perquè l’Ajuntament està 
complint totes les mesures 
pactades per tal de tenir una 
festa major cívica. 

“Ens vàrem comprometre 
a minimitzar les molèsties 
i ho estem fent”, assegura 
Cuminal. El regidor assegura 
que les converses amb l’Asso-
ciació de Veïns del Pertegàs, 
creada expressament amb 
motiu de la festa major, són 
diàries. 

Segons Cuminal, “els veïns 
es prenen el soroll amb resig-
nació, però ens van fer saber 

que les preocupacions més 
grans eren la seguretat i la 
neteja. I estem responent a 
totes dues”. 

Pel que fa a la seguretat, 

la veritat és que la presència 
d’un cos privat de vigilants 
es fa notar. Divendres, pri-
mer dia de festa major, hi 
havia vuit agents, mentre 

que dissabte, el dia més fort, 
la xifra va augmentar fins a 
deu. 

En relació amb la neteja, a 
molts veïns els agradaria que 
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La tarda de dissabte, els més menuts van poder prendre part del segon Mercat d’Intercanvi de la Joguina

El segon Mercat d’Intercanvi 
de la Joguina i el Correxutxes 
atreuen els més menuts
Sant Celoni

Y.D.

Per segon any, la plaça de 
la Vila va acollir dissabte 
el Mercat d’Intercanvi de 
la Joguina, on nens i nenes 
poden regalar les joguines 
que ja no volen a canvi d’al-
tres. De manera simultània 
es van fer jocs infantils, 
Divernatura, enfocats a ense-
nyar la importància de tenir 
cura de la natura. 

La plantada i la trobada 
de gegants també han estat 
molt especials aquest any a 
causa de la visita del gegant 
de la localitat francesa de 
Saint Sylvestre Cappel, que 
fa 4,8 metres i necessita dues 
persones per moure’s. Amb 
tot, l’activitat més esperada 
pels petits ha estat el Corre-
xutxes, puntuable per al Cor-
remonts i que va acabar amb 
la victòria final dels Senys 
per un punt de diferència. 


