
Carta extensa
Menú diari de dilluns a divendres
Menú especial els dissabtes
Menjar per emportar
Barbacoa amb llenya

Vingui a gaudir
d’un ambient agradable
mentre es cou la carn

davant seu

OBERT TOTS ELS DIES

Av. Catalunya, 15 - Tel. 93 845 07 91 - 08459 SANT ANTONI DE VILAMAJOR
www.elrebostdelsguiu.com

Ajuntament de Campins

       Ajuntament de Vilalba Sasserra

FESTA DE LA TARDOR
Dissabte 25 d’octubre

17.00h: Xocolatada
17.30h: Taller de maquillatge

18.30h: Animació infantil
Al Centre Cívic

Diumenge 26 d’octubre
8.00h: “4a Caminada Trenta passes”

Inscripcions 7.30h a 8.00h. Ajuntament

Divendres 31 d’octubre
21.00h Castanyada

K-so
ni!

INSTRUMENTS
MUSICALS I

COMPLEMENTS

INSTRUMENTS
MUSICALS I

COMPLEMENTS
Tel. 93 867 49 63

Major, 8 SANT CELONI
Mail: k-soni@hotmail.com 

ServeiS integralS de retolació

- Disseny gràfic - Lluminosos
- Pancartes - Aparadors
- Vehicles - Senyalística

Ctra. Vella 10 - Vilalba Sasserra - Tel. 669 57 71 42

Divendres, 26 de setembre de 2008

Baix Montseny 56 noU9eL

Llinars demana 
subvenció per 
continuar la reforma de 
l’àrea central
L’Ajuntament sol·licita 172.000 euros

Llinars del Vallès

Joan B. Mauri

L’Ajuntament de Llinars 
preveu donar continuïtat a 
la reforma de l’àrea central 
del municipi. El consistori 
ha decidit concórrer a la 
convocatòria d’ajuts per 
a actuacions de millora 
paisatgística de rambles, 
passejos i avingudes arbrades 
dels municipis de Catalunya 
per a aquest 2008, que 
concedeix la Generalitat.

Llinars demana una sub-
venció de prop de 172.000 
euros per remodelar el pas-
seig Europa de les Nacions, 
de l’àrea central. Aquest pas-
seig va del Castell Nou fins 
a la biblioteca municipal, en 
paral·lel amb l’avinguda Pau 
Casals (l’antiga carretera C-
251).

Una de les actuacions pre-
vistes en aquesta reforma 
del passeig és el canvi dels 
quatre quioscos que actual-
ment hi ha al mig del carrer. 
Dos d’aquests quioscos estan 

situats entre el passeig Lluís 
Companys i el carrer Fre-
deric Marés, i dos més des 
d’aquest últim carrer fins a 
la plaça Santiago Baiges. Tres 
d’aquests quioscos serveixen 
begudes, entrepans, gelats o 
productes de xurreria i ocu-
pen el passeig amb les taules.

En el pressupost d’aquest 
any, l’Ajuntament havia pre-
vist destinar 75.000 euros a 
la renovació dels quioscos 
de l’àrea central. L’objectiu 
d’aquest canvi seria deixar 
lliure tot el passeig, que es 
remodelaria, i que els quios-
cos poguessin ocupar el tram 
de carrer delimitat per les 
places Santiago Baiges i dels 
Països Catalans i carrer Fre-
deric Marés, on es podrien 
posar les taules i cadires.

La remodelació de l’àrea 
central va començar l’any 
passat amb la urbanització de 
la plaça dels Països Catalans, 
davant dels pavellons i de la 
zona de jocs infantils davant 
del CAP. Aquesta serà la ter-
cera fase de la reforma.

JO
R

D
I 

BL
A

S

El documental es va presentar dijous passat a Sant Celoni

Un documental retrata l’última verema de can Pau Foguera d’Olzinelles

Fotogrames d’un passat rural

sant Celoni

y.D.

L’Ateneu de Sant Celoni va 
acollir dijous passat l’estrena 
del documental Verema de 
veremes, que descriu l’última 
verema que es va fer a can 
Pau Foguera d’Olzinelles, 
la masia que conservava la 

darrera vinya activa del Baix 
Montseny, l’any 2005. El 
film és resultat d’un projec-
te d’investigació impulsat 
des de la Diputació i que 
també ha tingut el suport de 
l’Ajuntament de Sant Celoni. 
Dirigit pel jove Iago Otero, el 
documental ha estat enriquit 
amb les aportacions de l’ar-

tista Perejaume, resident al 
Montnegre, i del director de 
cinema gironí Isaki Lacuesta. 

L’elaboració del vi era una 
de les activitats tradicionals 
dels masos d’Olzinelles, però 
es va anar perdent per la 
progressiva desaparició de la 
pagesia. Verema de veremes 
reflexiona sobre la pèrdua de 
la cultura rural, centrant-se 
en la persona d’en Pepito, 
l’amo de can Pau Foguera. 
El documental presenta un 
seguit de personatges, amics 
d’en Pepito, que cada any 
l’ajudaven a fer la verema. 

El curtmetratge permet 
descobrir la duresa del camp, 
però també la passió de tots 
aquells que, com en Pepito, 
han dedicat la seva vida a fer 
de pagès. Per  a Perejaume, 
qui coneixia molt bé al prota-
gonista, “en Pepito encarna-
va totes les qualitats del món 
rural, tot el llegat, la noblesa 
i el patrimoni intangible de 
la pagesia”. Verema de vere-
mes té un punt emotiu, ja 
que en Pepito va morir quan 
la pel·lícula s’estava rodant.


