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Baix Montseny 40 noU9eL

Unes 300 persones, entre representants institucionals i públic en general, van assistir a l’acte d’inauguració, dissabte

La gent gran de Sant 
Celoni ja té el nou 
centre de dia
sant Celoni

Laia Coll/eL 9 noU

Sant Celoni va inaugurar 
dissabte el centre de dia 
Indaleci Losilla, situat al 
recinte Alfons Moncanut. La 
nova instal·lació, que oferirà 
40 places, 20 de públiques 
i 20 de privades, entrarà en 
funcionament al mes de maig 
i es preveu que obri unes 
vuit hores diàries. Aquest 
és el primer centre de dia de 
Sant Celoni i té com a objec-
tiu promoure l’autonomia 
de persones grans de Sant 
Celoni i del Baix Montseny. 
Unes 300 persones van assis-
tir a la inauguració.

El nou equipament, de 
700m2 disposa d’una sala 
gran per a treball amb els 
pacients, serveis higiènics 
adaptats, office per a càte-

ring, control d’infermeria, 
a més dels espais auxiliars 
necessaris. El Centre de Dia 
porta el nom d’Indaleci Losi-
lla (1961- 2009) a petició de 
familiars, amics i coneguts 
de la vila. Losilla treballava a 
la residència Verge del Puig 
i a l’Associació Neurològica 
del Baix Montseny, així com 
també col·laborava amb totes 
les iniciatives destinades a 
fer un món millor. En aquest 
sentit, l’alcalde de Sant 
Celoni, Francesc Deulofeu, 
va referir-se a la figura de 
Losilla com “un referent de 
servei als altres, d’estima-
ció, de compromís i de bon 
humor que cal tenir sempre 
present”.

La inauguració va tenir la 
presència del conseller de 
Benestar Social i Família, 
Josep Lluís Cleries, el delegat 

del govern a Barcelona, Sal-
vador Jorba, així com mem-
bres de la família d’Indalecio 
Losilla i representants de la 
Diputació de Barcelona i dels 

consistoris de Sant Celoni 
i d’altres pobles del Baix 
Montseny, entre altres. L’ac-
te va estar amenitzat amb 
les actuacions de la coral Les 

Veus Amigues de l’Esplai de 
la Gent Gran, i del Cor Jove 
del Centre Municipal d’Ex-
pressió, que van interpretar 
quatre cançons.

Stimulo ha estat premiada pel conjunt de mobiliari urbà El Mirador

Stimulo, de Llinars, rep 
un premi pel disseny del 
mobiliari urbà El Mirador
Llinars del Vallès

J.B.M.

L’empresa Stimulo, amb seu 
a Llinars, ha rebut un dels 
premis que atorga l’Associ-
ació del Disseny de Girona 
(GiDi) pel conjunt de mobi-
liari urbà El Mirador, com 
el millor projecte amb valor 
social. “Hi havia la necessi-
tat de potenciar la zona del 
Mirador de manera que el 
mobiliari facilités aques-
ta relació de ciutadania i 
entorn”, explica Xavier Majo-
ral, de Stimulo. El mobiliari 
urbà presentat no només 
ajuda a recuperar una zona 
per als ciutadans, sinó que 
fomenta uns nous valors de 
producció i respecte al medi 
ambient i les persones. Des 

de Stimulo han establert 
“unes premisses de disseny 
que se centren a apropar el 
disseny als ciutadans i als 
industrials del poble”, diu 
Majoral. La gamma és for-
mada per un banc llarg, un 
d’individual i un escossell. El 
material utilitzat “és una fus-
ta composta [TimberTech], 
que surt de reciclar les restes 
de la indústria de la fusta, 
creant un producte resis-
tent a l’exterior que no es 
deforma i no necessita trac-
taments superficials”, explica 
Xavier Majoral. L’estructura 
metàl·lica és de ferro resis-
tent a la corrosió. Stimulo 
és una agència de disseny 
de producte que ajuda les 
empreses a llançar productes 
més competitius al mercat.

La reforma de 
La Torrassa de 
Llinars permetrà 
visitar-ne l’interior

Llinars del Vallès

J.B.M.

La reforma de l’estructura 
de La Torrassa de Llinars 
s’inaugurarà aquest proper 
dilluns a 2/4 de 6 de la tarda. 
L’Ajuntament va impulsar 
un projecte de rehabilitació 
museístic al voltant de La 
Torrassa (a càrrec de l’ar-
quitecte Mateu Aregay) que 
permetrà visitar-la per dins: 
La Torrassa havia patit una 
forta degradació que feia 
perillós l’accés al seu inte-
rior. 

L’actuació ha permès reha-
bilitar l’entorn i l’estructura 
del monument. Fa un temps 
Jordi i Carles Garcia, pro-
pietaris de l’empresa Àrids 
Garcia, van cedir la Torrassa 
al municipi. Per facilitar la 
visita, l’Ajuntament ha pre-
vist unes jornades de portes 
obertes cada dissabte i diu-
menge d’abril i maig, de 10 
del matí a 2 del migdia i de 
4 de la tarda a 8 del vespre. 
També ha previst visites 
guiades els dies 23, 24 i 30 
d’abril i 1 de maig. La Tor-
rassa era una torre defensiva 
que controlava el territori i 
els passos de banda i banda 
de la serralada Litoral en el 
punt de Can Bordoi. A més, 
prop de La Torrassa hi ha un 
jaciment romà, Can Collet, 
on està documentat un taller 
d’àmfores de la segona mei-
tat del segle I aC i primera 
meitat del segle I dC.


