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Sant Pere dóna 
el nom de ‘parc 
dels Gomà’ a 
una zona de joc 
infantil

sant Pere de Vilamajor

Joan B. Mauri

L’Ajuntament de Sant Pere 
de Vilamajor habilitarà el 
parc infantil que hi ha en un 
dels extrems del carrer de la 
Font per ampliar l’oferta dels 
llocs d’esbarjo i joc per als 
més petits del poble. Aquest 
parc, d’uns mil metres qua-
drats, està previst que se’l 
bategi amb el nom de parc 
dels Gomà, en homenatge a 
Ferran Gomà Boronat i el seu 
fill Ferran Gomà Ginestà, 
aquest últim fill adoptiu de 
Sant Pere des de l’any passat. 

Al parc s’hi plantarà una 
mimosa, un dels elements 
que apareixen en molts dels 
quadres de Ferran Gomà 
Boronat, mort el 2004. Tam-
bé s’hi preveu posar algun 
element escultòric de for-
migó, en referència a Ferran 
Gomà Ginestà, una figura 
cabdal com a químic en el 
camp del formigó i els mate-
rials de construcció, en què 
va obtenir reconeixement 
internacional. 

El Centre d’Art La Recto-
ria de Sant Pere va acollir 
fa uns anys una exposició 
monogràfica de Ferran Gomà 
Boronat. El febrer de 2009 es 
va fer l’acte de nomenament 
de Ferran Gomà Ginestà com 
a Fill Adoptiu de Sant Pere, 
que va regalar un quadre del 
seu pare a l’Ajuntament.

La inclusió d’elements per reduir la velocitat era una insistent reivindicació veïnal

La reforma del passeig Vitamènia 
inclou mesures de seguretat
sta. M. de Palautodra

Laia Framis

Ni l’Ajuntament ni els veïns 
del passeig Vitamènia sabi-
en, quan el Departament de 
Política Territorial i Obres 
Públiques va començar les 
obres de manteniment i 
millora de la BV-5301, que el 
projecte recollia la seva his-
tòrica reivindicació d’instal-
lar-hi elements reductors de 
la velocitat. 

A més d’asfaltar la carrete-
ra i millorar-ne els elements 
de drenatge i senyalització, 
l’obra ha recollit les inquie-
tuds dels veïns i ha trencat 
la línia recta amb la incorpo-
ració de pilons i ziga-zagues 
en el recorregut per dificul-
tar-hi la circulació a gran 
velocitat. 

A més, la reurbanització de 
la via també ha eliminat el 
Coixí Berlinès que hi havia 
a l’alçada de Can Barceló. 
Segons l’alcalde del muni-
cipi, Joan Mayneris, els tèc-
nics de la Generalitat s’han 
compromès a instal·lar-hi un 
semàfor amb polsador per a 
vianants. Si acaba sent una 
realitat, serà el primer semà-
for de la zona. 

La instal·lació d’elements 
reductors al passeig Vitamè-
nia és una reivindicació his-
tòrica dels veïns, que al llarg 
dels últims cinc anys han 
recollit firmes de suport, han 
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La reforma ha modificat la senyalització d’una via considera perillosa

posat pancartes a finestres 
i balcons, s’han manifestat 
pel municipi i s’han entre-
vistat amb l’Ajuntament i 
la Diputació de Barcelona 
en nombroses ocasions per 
aconseguir que s’introdu-
ïssin mesures de seguretat. 
L’any passat s’hi van instal-
lar 3 radars: a l’alçada de la 
biblioteca, a la plaça Sant 
Elies i al passeig de l’Estatut. 
Des de l’any 2000 hi ha hagut 
almenys 7 accidents greus, 
algun de mortal, en aquest 

tram urbà de la carretera BV-
5301.

Una altra via de Santa 
Maria de Palautordera en la 
qual s’han introduït millores 
de seguretat és La Ronda 
Sud, també considerada una 
de les zones conflictives per 
al trànsit. El vial que va de la 
rotonda d’entrada al poble 
fins al barri de La Serra és 
molt transitat pels veïns, 
però també per camions que 
van i vénen del polígon de 
Santa Maria Park i de l’abo-

cador controlat de les Valls. 
Per obligar els vehicles que 
hi circulen a reduir la veloci-
tat, l’Ajuntament del muni-
cipi i la Direcció General de 
Carreteres de la Generalitat 
de Catalunya preveuen eli-
minar el pas elevat que actu-
alment hi ha sobre el pont 
de la Tordera i instal·lar-hi 
una caixa de radar. Aquesta 
s’uniria a la rotació intermi-
tent dels altres tres punts 
sancionadors que hi ha a la 
població. 

Sant Celoni fomenta 
els hàbits saludables 
amb unes rutes pel 
terme municipal
sant Celoni

Sant Celoni ha posat en mar-
xa el Programa d’Activitat 
Física, Esport i Salut, en què 
a més de l’Ajuntament hi 
participen el Departament 
de Salut i la Secretaria Gene-
ral de l’Esport. A Sant Celoni, 
el programa inclou uns 
recorreguts urbans adequats 
per caminar, accessibles i 
il·luminats. Les dues rutes, 
a Sant Celoni i a La Batllò-
ria, s’han donat a conèixer 
a primers de mes amb unes 
caminades populars amb la 
participació d’una cinquan-
tena de persones. Ara, el 
programa s’estendrà amb 
especial atenció en la pobla-
ció adulta, sedentària i amb 
factors de risc cardiovascu-
lar. Des del CAP i l’Hospital 
de Sant Celoni se’ls donarà 
consell sobre els beneficis de 
fer activitat física.


