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El circuit estava ubicat en aquests terrenys del Sot de les Granotes, que ja han estat allisats

El consistori treballa en el projecte d’una instal·lació nova

Sant Celoni tanca el circuit 
de BMX perquè no és segur

sant Celoni

Laia Coll

El circuit provisional de 
bicicletes BMX i Dirt Jump 
ubicat a la zona del Sot de 
les Granotes de Sant Celoni 
ha estat tancat per l’Ajunta·
ment del municipi atenent 
els informes tècnics que 
avaluaven la seguretat de la 
instal·lació. L’Ajuntament va 
cedir els terrenys de mane·
ra temporal fa quatre anys, 
l’augment del nombre d’usu·
aris ha fet que la instal·lació 
creixés considerablement i 

fos menys segura.
El tancament del circuit, 

segons han informat fonts 
de l’Ajuntament, és tempo·
ral i la intenció és treballar 
conjuntament amb els joves 
practicants de BMX i Dirt 
Jump per poder elaborar un 
nou projecte que permeti 
dotar l’espai de seguretat i 
reguli la pràctica esportiva. 
L’elaboració del projecte s’ha 
inclòs en la proposta d’in·
versions per valor de 15.000 
euros. A més, l’Ajuntament 
compta amb el suport de la 
Diputació de Barcelona per 

redactar un projecte tècnic 
de seguretat i un altre que 
reguli la pràctica esportiva 
d’aquesta disciplina. Magalí 
Miracle, regidora d’Esports, 
ha assegurat que el consisto·
ri té la voluntat de continuar 
oferint instal·lacions que 
permetin la pràctica d’aquest 
esport però ha reiterat la 
necessitat que les instal·
lacions s’adaptin a la norma·
tiva vigent. “L’Ajuntament 
ha de vetllar per la seguretat 
de les instal·lacions muni·
cipals i dels seus usuaris”, 
apunta Miracle. 

Laia Hierro, de 
Sant Celoni, 
finalista d’un 
premi estatal de 
llibres escolars

sant Celoni

L.C.

En Bric i en Pot, un bric de 
llet i un pot de tomàquet, 
són els protagonistes de La 
nevera de los García, el conte 
que ha escrit la professora de 
l’escola Cor de Maria de Sant 
Celoni, Laia Hierro, i que 
ha arribat a la fase final del 
concurs estatal Los Profes 
Cuentan. Los Niños Dibujan, 
organitzat per l’empresa de 
reciclatge Ecoembes. 

El concurs arriba al seu 
punt final aquest diumenge 
quan es tanqui la votació 
popular que s’està realitzant 
a través del web amarillo·
verdeyazul.com. Hierro ha 
arribat a la final del concurs 
després que un jurat selec·
cionés els 10 millors contes 
de l’Estat relacionats amb 
el reciclatge. La professora, 
que ha comptat amb la col·
laboració dels alumnes de 
tercer de primària de l’escola 
–classe de la qual és tutora–, 
ha explicat que no s’imagina·
va arribar a la final i que si es 
va decidir per aquest concurs 
“va ser perquè hi participa·
ven conjuntament els nens 
i la professora”, fet que ha 
valorat positivament. En cas 
que La nevera de los García 
sigui el conte guanyador, 
tota la classe podrà gaudir 
d’una estada de 2 o 3 nits en 
una casa de colònies.

El delegat 
del govern es 
compromet a 
ajudar Vilalba

Vilalba sasserra

J.B.M.

L’alcalde de Vilalba Sasserra, 
Joan Pons, va aprofitar la 
visita del delegat del govern 
de la Generalitat a Barcelona, 
Salvador Jorba, per demanar 
la seva intermediació en 
diversos temes que afecten 
el municipi. En la reunió de 
treball de Pons, Jorba i el pri·
mer tinent d’alcalde Carles 
Olmo es va tractar de l’ampli·
ació de l’escola Trenta Pas·
ses, inaugurada aquest curs. 
Una ampliació aprovada pel 
Departament d’Ensenyament 
però que encara no té data 
d’execució. L’alcalde explica 
que el delegat del govern 
“ha agafat el compromís de 
donar·li una especial atenció 
per part del seu departa·
ment”. 

Un altre tema en el qual 
l’Ajuntament va demanar la 
intermediació és en el nou 
projecte de l’hípica a Vilalba 
Sasserra, “un projecte que 
ha trobat molt positiu” diu 
Pons. També es va informar 
Salvador Jorba d’unes sub·
vencions pendents de rebre 
per part de la Generalitat i de 
la paralització del projecte de 
les pantalles acústiques de la 
C·35 i el projecte de rehabili·
tació i protecció del dolmen 
de Pedra Arca i el seu voltant 
i la reordenació del terme 
municipal de Vilalba. Per 
acabar la visita, el delegat 
del govern va fer una visita a 
l’escola i al dolmen de Pedra 
Arca. 

La caminada històrica 
de Vilamajor aplega 
cinquanta persones

sant antoni de Vilamajor

Amb el guiatge de l’histo·
riador Ferran Sarrià, una 
cinquantena de persones van 
apropar·se a la història per 
l’entorn municipal de Sant 
Antoni de Vilamajor, en una 
caminada per Alfou, Can 
Miret i les Pungoles, organit·
zada pel PUSA. Després d’un 
esmorzar a la rectoria d’Alfou 
i durant la caminada de sis 
quilòmetres i tres hores i mit·
ja de durada, es va repassar 
la natura, geologia, història i 
anècdotes del municipi: l’ori·
gen àrab del nom d’Alfou, la 
història de Can Llança, d’on 
ve el nom de les Pungoles, i 
visites als terrenys on es va 
produir una de les derrotes 
dels espanyols davant dels 
francesos, el camp d’aviació 
republicà de la Guerra del 36, 
entre d’altres punts d’interès. 
J.B.M.


