
Els 70 primers a entrar 
tenen un regal assegurat.Del dijous 30 de Setembre 
al dissabte 2 d’Octubre, 
10% de DESCOMPTE en els 
productes Mac i iPod.**Fins el 9 d’Octubre com-
pra un Mac ara i paga en 10 
mesos sense  interessos*

TM i © 2010 Apple Inc reservats. Apple, el logotip d’Apple i MacBook Pro són marques comercials d’Apple Inc, registrades als EE.UU. i en altres països.* Oferta vàlida l’11 de setembre al 09 d’octubre del 2010 per compres de productes Apple. TIN 0%, TAE 0%, interessos 
subvencionats per Apple. Oferta financera oferta i subjecta a l’aprovació de FinConsum EFC, SAU Consulti condicions directament a la botiga. Exemple per a una compra finançada de 750 €. Quota: 75 €. 10 mensualitats. Import total a pagar: 750 €.**Oferta vàlida fins a fi 
existència 50 Mac i 50 iPod a la botiga de Granollers

Plaça LLuis Perpinya 30, Granollers
Sant Antoni 26, Sabadell ·  902 907 342  -  Plaça Vella 17, Terrassa  ·  902 907 771 - www.intecat.com

INTECAT iStore obre el 30/09/2010 19:00 a GRANOLLERS.

estàs convidat

Benvingut a  INTECAT iStore. Som experts en tot el relacionat amb la 
marca Apple, així que no només tenim tota la seva gamma de productes i 
accessoris, sinó també els coneixements que t’ajudaran a treure el màxim 
partit.

Passa’t per la nostra nova botiga 
i descobreix la família Apple

Divendres, 1 d’octubre de 2010
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Busquen terrenys per fer cases sostenibles en un projecte que inclou accions educatives

Una vintena de famílies promouen 
un poblat ecològic al Montseny
Sant Celoni

Ferran Polo

Una vintena de famílies 
impulsen la construcció d’un 
centre residencial sosteni-
ble a l’àrea del massís del 
Montseny. Es tracta d’un 
complex residencial amb 
habitatges construïts amb 
un sistema ecològic que 
fomenta l’estalvi energètic 
i fan servir materials 100% 
naturals que actuen per aïllar 
la contaminació electromag-
nètica de l’entorn. 

Una setantena de persones 
van participar aquest dimarts 
al vespre en una sessió infor-
mativa que es va fer a la Rec-
toria Vella, de Sant Celoni. 
Entre les famílies interessa-
des, n’hi ha d’aquesta zona 
però també d’altres punts de 
Catalunya o de l’Estat. Per 
això, a banda d’aquest com-
plex al Montseny, en volen 
tirar endavant un a la zona 
de Girona i un altre de més 
proper a Barcelona. El siste-
ma de construcció i la situ-

ació també fan que sigui un 
lloc adequat per a persones 
que pateixen sensibilitat quí-
mica múltiple, una malaltia 
que els provoca problemes 
físics quan entren en contac-
te directe o indirecte amb 
determinats productes.

Els impulsors del poblat 
del Montseny ja han visitat 
alguns terrenys en terme de 
Fogars de Montclús. “Hem 
de veure la normativa del 
Parc Natural per veure si es 
pot fer dins o hem de buscar 
algun espai proper”, explica 

Cristina Rueda, una de les 
impulsores. “Han de ser llocs 
amb una qualitat ambiental 
mínima”, assegura. Les famí-

lies que hi participin podran 
fer-se una casa en funció de 
les seves necessitats per uns 
preus que oscil·len entre 

els 600 i els 800 euros per 
metre quadrat. A banda dels 
habitatges individuals, es 
preveu una zona comunitària 
i oberta a l’exterior on, per 
exemple, es faran activitats 
d’educació ambiental o hi 
podria haver serveis oberts 
a persones de l’exterior com 
un supermercat i un restau-
rant de productes ecològics 
o una zona termal si els 
terrenys tenen aigua mine-
romedicinal. També volen 
fomentar el banc del temps 
com a forma d’intercanvi de 
serveis entre les famílies que 
hi visquin.

Les famílies interessades 
en el projecte presentaran el 
projecte a la Unió Europea, 
que disposa de línies d’aju-
des per a projectes d’educa-
ció ambiental. La proposta 
es treballarà durant aquest 
any per formalitzar-la al 
setembre de l’any vinent. Si 
s’obtenen els fons europeus, 
el projecte podria començar 
a tirar endavant la primavera 
de l’any que ve.

Un model de casa construïda amb el sistema ecològic que plantegen

Les famílies 
buscaran el suport 
econòmic de la 
Unió Europea

Acord per crear un 
espai de lectura en un 
centre sociosanitari 
de Sant Celoni
Sant Celoni

L’Ajuntament i l’Hospital 
de Sant Celoni han arribat a 
un acord per crear un fons 
bibliogràfic a disposició dels 
residents al centre sociosani-
tari Verge del Puig d’aquesta 
població. L’objectiu és apro-
par el servei de la biblioteca 
municipal a aquest centre. 
El servei posarà a disposició 
dels residents i acompa-
nyants un fons bibliogràfic 
amb revistes de temàtica 
diversa i llibres de diversos 
gèneres.

El Consorci de 
Residus distribueix 
220 compostadors 
més d’orgànica
Cànoves i Samalús

El Consorci per a la Gestió de 
Residus del Vallès Oriental 
distribuirà 220 compostadors 
individuals de 310 litres 
entre els 20 municipis de la 
comarca de menys de 5.000 
habitants amb sistema de 
compostatge domèstic. Això 
permetrà que el 6,5% de la 
població d’aquests pobles 
faci el reciclatge de l’orgàni-
ca amb aquest mètode.


