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Baix Montseny

L’Ajuntament projecta desenvolupar una xarxa de rutes i excursions des de l’equipament

Sant Pere estrena un punt
d’informació del Montseny

Sant Celoni

Alumnes de cinquè de primària del Col·legi Cor de Maria
de Sant Celoni han obtingut
un premi de consum responsable. Martina Colàs, Núria
Flores, Mireia Collet, Ashok
Dhir i Daniela Butrón van
participar en un concurs
per sensibilitzar sobre la
importància de consumir de
manera conscient, crítica i
solidària, amb un àlbum de
fotos en què representaven
situacions vinculades al consum responsable.

Sant Pere de Vilamajor
Joan B. Mauri

Sant Pere de Vilamajor disposa des d’aquesta mateixa
setmana d’un punt d’informació del Parc Natural del
Montseny i del Castell de
Vilamajor. L’equipament està
situat en el número 3 del carrer de l’Església, enmig d’un
entorn emblemàtic, dins el
recinte sobirà de l’antic castell de Vilamajor, al costat de
Cal Menut i just davant de
la Torre Roja i l’església de
Sant Pere de Vilamajor.
El Punt d’Informació del
Parc Natural s’ha fet a l’espai
que ocupava l’antiga Mongia,
un edifici de dues plantes
en què una escola ocupava el
primer pis i un petit calabós
la planta baixa. El centre
ha estat possible gràcies a
l’ajut del Parc Natural del
Montseny i l’Àrea d’Espais
Naturals de la Diputació de
Barcelona. L’actuació ha tingut un cost de 102.000 euros.
Sant Pere de Vilamajor té
la majoria del seu territori
dins el Montseny, i l’equipament servirà per donar a
conèixer les rutes, paratges i
indrets del massís, però també per poder informar dels
llocs d’interès, les masies, les
rutes pel municipi, el nucli
històric, entre altres.
La Diputació aportarà un
fons per garantir el funcionament de l’equipament,
que disposarà d’atenció al
públic els dissabtes i festius
de les 10 del matí a les 2 del
migdia. Per a l’Ajuntament
de Sant Pere, el punt d’informació serà un dels més rellevants del Parc del Montseny
i combinarà la vessant informativa amb la producció de
publicacions divulgatives i

Un equip de l’escola
Cor de Maria de Sant
Celoni obté un premi
de consum responsable

Doble tanca de
seguretat sobre
l’autopista, a Llinars
Llinars del Vallès

El punt d’informació està situat a la zona històrica de Sant Pere de Vilamajor

altres actuacions en l’àmbit
de l’educació ambiental. La
construcció d’aquest equipament és la primera pedra per

la xarxa de rutes i excursions
que preveu establir l’Ajuntament. Les diverses excursions poden ser rutes urbanes

pel centre històric, petites
caminades cap a indrets d’interès o grans excursions a
cims i paratges de muntanya.

Els vianants que passen pel
pont de sobre l’autopista
de la carretera de Llinars
a Dosrius, ho fan amb més
seguretat amb una nova tanca. Fa uns dies es va instal·lar
una doble tanca que separa
la calçada de la vorera per on
passen els vianants. La tanca
s’ha posat en tot el tram de
via que va des del pont i fins
gairebé la rotonda d’accés a
la variant. J.B.M.

Av.
Av. Catalunya,
Catalunya, 11-13
11-13
Tel.
Tel. 93
93 845
845 10
10 01
01

08459
08459 St.
St. Antoni
Antoni de
de Vilamajor
Vilamajor

VARIETAT en VINS i CAVES

ESTACIONS DE SERVEI

VIURA - GINESTA, SL
· Serveis per a empreses
- Restaurants
- Residències d’avis
- Hotels
· Serveis a domicili

 e.s. la batllòria
 e.s. saNt CelONi
 e.s. hOstalriC
 e.s. badia del vallès

C. Reverend Pere Bonastre, 1 (cantonada plaça de l’Església)
08450 Llinars del Vallès

Tel. 93 841 27 88 - 609 24 56 80

Ctra. C-35, km 55,100 - Tel. 93 867 11 20 - Fax 93 867 43 09
08470 saNt CelONi (barcelona)
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