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El llibre està dedicat a un tram de ruta que el projecte El Camí marca a Palautordera

Es presenta una guia per promoure 
el turisme sostenible al Montseny   

Per fer la guia del tram que passa per Palautordera, han col·laborat entitats locals i persones a títol individual

Santa M. de Palautordera

laia Framis

L’Aplec del Remei de Santa 
Maria de Palautordera servi-
rà de marc per la presentació, 
dilluns 11 a la Sala Cultural 
La Quadra, de l’obra El Camí 
al Montseny. El tram del Mas-
sís. És la primera guia que 
s’ha editat del projecte El 
Camí.  

La guia recull dades de 
cada un dels 13 municipis de 
la zona per on passa la ruta, 
com per exemple: la història, 
el patrimoni arquitectònic, 
la cultura i calendari de fes-
tes, recull de dites, contes 
i llegendes, mitologia, per-
sonatges locals destacables, 
l’entorn natural i llista el 
serveis per fer El Camí, com 
allotjaments, restaurants, 
punts d’informació o trans-
port públic.

A través de diverses reuni-
ons obertes, han col·laborat a 
fer la guia del tram que passa 
per Palautordera persones a 
títol individual, entitats com 
el Centre Excursionista, l’As-
sociació Frederica Montseny 
o l’Ateneu Popular l’Esbar-
zer, i també l’Ajuntament 
del municipi. Entre d’altres, 
aquests col·laboradors han 
decidit designar com a punts 
d’interès del poble l’Ermi-
ta del Remei, el parc del 
Reguissol, el parc Pau Casals, 
el parc dels 4 Hereus o els 

til·lers de la Torres de Sant 
Josep. 

A l’acte de presentació de 
dilluns al migdia explicaran 
la seva experiència personal 
diverses persones i enti-
tats que han col·laborat en 
l’elaboració del llibre i en 
la preparació de les diver-
ses caminades culturals 
que es fan des d’El Camí. 
Alhora, també s’anunciaran 
les excursions previstes de 
cara a la tardor. Finalment, 
hi haurà un brindis obert a 

totes les persones assistents 
a l’acte.

El projecte El Camí, coor-
dinat i executat des de l’em-
presa sense afany de lucre 
PAS, serveis de participació 
i sostenibilitat, té com a 
finalitat promoure el conei-
xement i l’arrelament terri-
torial i cultural de tots els 
habitants dels territoris de 
parla catalana i promoure un 
turisme cultural i sostenible 
mitjançant un recorregut 
per la cultura, la història, el 

paisatge i l’esperit dels seus 
territoris.

UNA FESTA MAJOR PER A 
TOT TIPUS DE PÚBLIC

L’Aplec del Remei de 
Palautordera, que comença 
aquest divendres, inclou acti-
vitats familiars per a tots els 
públics. Entre altres, hi hau-
rà circ, jocs i tallers per als 
infants, actuacions d’humor 
i cinema i concerts per als 
joves a l’espai Barrakes.

El Montnegre 
i el Corredor 
celebren la festa 
Viu el Parc 
llinars del Vallès 

Aquest diumenge, 10 d’octu-
bre, es farà la gran festa del 
Parc Natural del Montnegre 
i el Corredor, un dels actes 
centrals del programa Viu 
el Parc que es fa cada any. 
A l’esplanada del Santuari 
del Corredor es podrà viure 
la XIV Jornada de Teatre de 
Carrer. A 2/4 d’11 del matí 
hi haurà tallers de natura 
amb l’Escola de Natura del 
Corredor i el de circ amb Viu 
i Riu. Serà un divertiment 
per a tothom amb els jocs 
de Guixot de 8 i històries 
sorpresa amb El Lladre dels 
Guants Blancs. A la 1 del 
migdia el públic podrà con-
templar l’espectacularitat 
dels equilibris del gran Boni, 
que presentarà el seu nou 
espectacle A dues bandes. 
J.B.M.

Sant Celoni dedica 
una mostra a 
les orquídies de 
Catalunya
Sant Celoni

La Rectoria Vella de Sant 
Celoni inaugura aquest 
divendres a 2/4 de 8 del ves-
pre la mostra “Orquídies de 
Catalunya”, a partir de foto-
grafies de Joaquim Reberté  i 
Montse Guillamon. L’exposi-
ció es podrà visitar fins al 8 
de novembre, els dies feiners 
i dissabtes, de 5 a 8 del ves-
pre i els diumenges i festius, 
de 2/4 de 12 a 2 del migdia i 
de 5 a 8 del vespre. Dilluns és 
tancat.

L’escola Col·legis Nous de Mollet guanya el premi Super Anella
Mollet del Vallès

L’escola Col·legis Nous de Mollet ha estat la guanyadora del concurs Super 
Anella que convoca l’empresa Hi-Cone, de la Garriga, per ser el centre partici-
pant que més anelles de plàstic va recollir durant el curs 2009-2010. En total, 
entre tots els alumnes van aconseguir 9.333 anelles, un total de 28 quilograms 
de plàstic. L’escola va rebre el premi (material informàtic) aquest dilluns, amb 
la presència del director del centre, Eduard Bericat; la regidora Alicia Domín-
guez; el vicepresident del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Orien-
tal, Ignasi Valls, i el director de Hi-Cone, Jordi Avellaneda. 

La fira mensual d’antiguitats de Granollers creix en públic
Granollers

La fira mensual d’antiguitats que se celebra al parc firal de Granollers des del 
gener es consolida i creix en públic. L’organització, l’Associació d’Antiquaris, 
Brocanters, Artesans i Col·leccionistes de Granollers (ABAC-GRA) es mostra 
molt satisfeta amb l’acollida de l’activitat, que aquest cap de setmana va arri-
bar a la novena edició. De fet, cada primer diumenge de mes, quan se celebra 
la fira, la trobada reuneix més expositors, a banda d’atreure més públic. La fira 
disposa de pàrquing per als visitants, servei de lavabos i bar, a més d’un parc 
infantil, i l’entrada és gratuïta.


