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Un nou 
recorregut unirà 
els senders del 
Vallès i del 
Montseny

sant Pere de Vilamajor

Joan B. Mauri

Un nou sender al Pi Novell, 
amb la denominació PR-C 
139, unirà travessant Sant 
Pere de Vilamajor, dos sen-
ders de gran recorregut com 
són el del Pla de la Calma 
(GR-5) i el del Vallès (GR-
97). Aquest sender s’inicia 
al municipi de Sant Antoni 
de Vilamajor, justament a 
la cruïlla del carrer Freixe-
neda, antic camí ral, amb el 
carrer Llobregat. Al parc de 
Can Sauleda es pot visitar el 
roure i la font del seu costat. 
Després cap al safareig, de 
1910, i Sant Lleïr, per entrar 
ja a Sant Pere de Vilamajor. 

L’escola Torre Roja i la 
masia de Can Derrocada, 
donen pas al nucli històric 
de Sant Pere amb la Torre 
Roja i la rectoria. El sender 
continua prop d’algunes 
masies destacades de Sant 
Pere, com Can Besa, Can Fou, 
Can Sunyer, Can Llinàs, Can 
Ribes, Can Gras d’avall, Can 
Pau Filbà, Can Gras, Can Cor-
tina, Can Pascual, Can Parera 
de Canyes, on es pot veure el 
seu molí i can Mongol fins a 
creuar la riera del Cortès. 

Terra Blanca és el següent 
punt de pas, per arribar a 
Can Planell i Can Surell per 
continuar fins a la cruïlla 
de Santa Susanna en direc-
ció a l’ermita de Sant Elies. 
El següent objectiu són els 
turons de Prat Fondo, del 
Samont i el del Pi Novell. Ja 
prop del castanyer de Can 
Cuc de Cànoves i el camí de 
Vallfornès el sender conti-
nua fins enllaçar amb el GR-5 
del Pla de la Calma. En total, 
són poc més de 18 km, i es 
pot fer en sis hores i mitja, 
amb una dificultat mitjana.

La Generalitat destaca la capacitat associativa de la Unió de Botiguers i Comerciants

Sant Celoni Comerç, premiada 
per la campanya de reciclatge d’oli

Una de les activitats per promoure la recollida d’oli vegetal va consistir a repartir recipients a la població

sant Celoni

eL 9 noU

La Unió de Botiguers i 
Comerciants de Sant Celoni 
(Sant Celoni Comerç) ha 
rebut un reconeixement en 
el lliurament dels Premis a 
la Iniciativa Comercial, que 
concedeix el Departament 
d’Innovació, Universitat i 
Empresa de la Generalitat. És 
un reconeixement a l’activi-
tat general de l’entitat, que 
ha contribuït al desenvolupa-
ment d’una imatge de marca 
per al comerç de la població, 
però fa especial atenció a 
l’impuls d’una campanya 
per incrementar la recollida 

d’oli de cuina en què l’enti-
tat comercial va contribuir 
sumant esforços amb l’Ajun-
tament.

La Generalitat reconeix 
amb aquest guardó un pro-
jecte que “ha contribuït al 
prestigi de l’activitat comer-
cial i a la posada en valor de 
la funció social del comerç 
urbà”. Aquest és l’objectiu 
genèric del reconeixement, 
que la Unió de Botiguers i 
Comerciants de Sant Celoni 
ha compartit amb quatre 
entitats i personalitats més 
vinculades al sector. Però la 
Generalitat també concreta 
els mèrits de l’associació 
comercial de Sant Celoni. 

L’entitat desenvolupa un 
pla d’actuació que té com 
a objectiu dinamitzar el 
comerç del municipi. A 
aquest pla s’hi van destinar 
102.500 euros l’any 2009 i els 
resultats són força positius, 
perquè ha aconseguit que la 
meitat dels comerços de Sant 
Celoni estiguin afiliats. En 
total, els associats són 170.

El reconeixement remarca 
que la Unió de Botiguers i 
Comerciants ha fet accions 
de dinamització del comerç, 
de promoció i animació 
comercial, i també que ha 
desenvolupat un pla de ser-
veis professionalitzat per 
als associats. Finalment, el 

Departament d’Innovació, 
Universitat i Empresa desta-
ca les accions implantades en 
favor del medi ambient que 
ha impulsat l’entitat.

El mes d’octubre de l’any 
passat Sant Celoni Comerç 
va començar a treballar amb 
l’Ajuntament per incremen-
tar els litres d’oli de cuina 
recollits al municipi. Durant 
diverses jornades, els comer-
ços adherits van repartir un 
recipient per recollir l’oli de 
cuina (que es podien buidar 
en contenidors especials al 
carrer) i també es van fer 
accions informatives sobre 
reciclatge de l’oli per conver-
tir-lo en sabó.


