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NECESSITA DINER RÀPID? ComPREm oR i JoIES
DENTADURES D’oR i PAPERETES D’EmPENYoRAmENT
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 compra i venda
De dilluns a dissabte: de 10.00 
a 13.30h i de 17.00 a 20.30h
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FINS A
14,50

EL GRAm!

Només cal que facis una comanda de gasoil
                  calefacció entre

l’1 d’octubre de 2010 i el 31 de març de 2011
i obtindràs una recepta
i una salsera amb la seva cullera
per acompanyar
els teus millors plats.

Tel. 93 867 11 20
viura distribució c-1, s.l.
CTRA. C-35, km 55,100 - 08470 SANT CELONI 

www.repsol.com

Informa-te’n al teu distribuïdor comercial:

Volem premiar 
la teva millor 

elecció

Sergi Arola
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Baix Montseny 42 noU9eL

El punt d’informació de 
Sant Pere arriba al miler de 
visitants després de set mesos 
en funcionament
El nombre d’usuaris forans està creixent

sant Pere de Vilamajor

Joan B. Mauri

Una veïna de Barcelona que 
volia aprofitar el cap de set-
mana per fer una passejada 
pels voltants de Sant Pere 
de Vilamajor, és la visitant 
mil del punt d’informació 
la Monguia de Sant Pere. 
La visitant va adreçar-se al 
punt d’informació perquè 
amb els seus amics volien fer 
una passejada abans dinar i, 
per això, buscaven consells i 
plànols que els orientessin. 
Des de la seva inauguració el 
mes d’abril passat, la Mon-
gia rep cada cap de setmana 
una trentena de persones en 
busca d’informació del muni-
cipi i del Parc Natural del 
Montseny. 

La major part dels usua-
ris encara prové del mateix 
municipi de Sant Pere de 
Vilamajor; veïns que bus-
quen informació sobre iti-
neraris als voltants del nucli 
i també a través de l’extens 
terme municipal, però les 

visites d’altres poblacions 
estan en creixement. 

La Mongia és també un 
centre dinamitzador, ja que 
disposa d’una sala d’exposici-
ons temporals, punt de venda 
de productes locals i, a més, 
intervindrà en l’organització 
d’activitats. Properament 
s’hi inaugurarà una exposició 
de papallones del Montseny 
recollides pel vilamajorenc 
Note Stefanescu. 

El punt d’informació s’ha 
construït al solar que havia 
estat escola infantil a la 
planta pis i presó a la planta 
baixa i que, molt abans, havia 
estat habitatge d’un monjo. 
La Mongia es troba al cos-
tat de l’església i conserva 
una part de l’antic edifici, 
ja que part de la muralla 
del Castell de Vilamajor es 
conserva visible. En el punt 
d’informació s’hi poden 
trobar diverses publicacions 
relacionades amb el Parc 
Natural del Montseny i altres 
de Sant Pere i Sant Antoni de 
Vilamajor.

Els emprenedors participants en la visita amb les autoritats municipals

Empresaris del Baix Montseny 
coneixen centres d’emprenedors
sant Celoni

eL 9 noU

Una delegació de la recent-
ment creada associació d’em-
prenedors del Baix Montseny 
ha tingut l’oportunitat de 
conèixer entitats i equipa-
ments del món de l’empre-
nedoria. La delegació, acom-
panyada per responsables 
municipals de Sant Celoni, 
va visitar l’agència de desen-
volupament de l’Ajuntament 
de Barcelona (Barcelona 
Activa), el districte de la 

innovació catalana 22@ i 
el Centre Internacional de 
Negocis de Catalunya, una 
experiència de l’àmbit privat.

Des que va començar 
aquest 2010, el Servei de 
Creació d’Empreses de Sant 
Celoni ha contribuït a la 
creació de 22 empreses. El 
mateix equipament ha fet 
24 plans d’empresa i 175 
assessoraments. Per a l’Ajun-
tament la visita va servir per 
incorporar les experiències al 
nou centre de formació i ocu-
pació municipal, Sax Sala.

L’Institut Giola 
de Llinars obté 
el distintiu de 
qualitat de la 
Generalitat

Llinars del Vallès

J.B.M.

L’IES Giola ha obtingut el 
distintiu de qualitat que 
concedeix la Generalitat. 
El centre ja té el certificat 
ISO 9001:2008 i ara ha estat 
un dels 11 instituts públics 
de Catalunya que han estat 
avaluats segons el model 
e2cat. Els procediments per 
obtenir aquesta acreditació 
han portat a un informe que 
ha determinat els punts forts 
i els punts febles del centre. 
Això també permet detectar 
els aspectes en què pot millo-
rar i implantar un pla per 
aconseguir-ho.

D’altra banda, el centre ha 
celebrat el cinquè dia de la 
ciència. Els alumnes de quart 
d’ESO van preparar i presen-
tar els experiments i demos-
tracions de física, química, 
matemàtiques i tecnologia. 
L’institut es va ambientar per 
a l’ocasió i professors i alum-
nes van participar en unes 
conferències a la UAB.


