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VARIETAT en VINS i CAVES
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Gran seIecció d’embotits artesans 
deIs Pirineus i... 
Pernils ibèrics de glà procedens de 
Huelva.
Tapes variades i plats combinats.

DISPOSEM DE CARTA DE VINS 
Carrer Anselm Clave, 18 (zona centre) Sant Celoni - Tel. 635 529 251

Divendres, 23 de març de 2012

Baix Montseny 44 noU9eL

Sant Pere engega 
els cursos per 
als voluntaris de 
Vilamagore
sant Pere de Vilamajor

Després d’una primera reu-
nió de voluntaris, Sant Pere 
comença a preparar una nova 
edició de la festa medieval 
de Vilamagore, que es farà 
el 30 de juny i l’1 de juliol. 
Com cada any, l’Ajuntament 
ha preparat uns cursos de 
preparació per als voluntaris 
de la festa: danses medievals, 
esgrima teatral, animació al 
carrer i vestuari. Aquest any 
la festa medieval coincidirà 
amb la festa major. J.B.M.

Part de la xarxa 
elèctrica de Llinars 
s’integra en l’entorn 
natural
Llinars del Vallès

Endesa ha finalitzat, aquest 
març a Llinars, una actuació 
per integrar en l’entorn natu-
ral part de la xarxa elèctrica 
de baixa tensió present a les 
zones boscoses. Així, s’ha 
substituït l’habitual línia, 
que consta de tres cables 
paral·lels, per un nou sistema 
de cable trenat que represen-
ta una reducció important de 
les mides i l’amplitud física 
de la línia. J.B.M.

L’obra serà un recull de textos d’una vintena d’autors

Escriptors de la zona impulsen un 
llibre de relats sobre el Montseny

La primera reunió del projecte es va fer a l’Esplai de Palautordera

sta. M. de Palautordera

Laia Coll

Una vintena d’escriptors 
del Baix Montseny han 
començat a fer el primer 
intercanvi d’impressions per 
escriure un llibre conjunt de 
relats del Montseny, arran 
d’una idea que va proposar 
l’escriptor de Santa Maria 
de Palautordera, Ramon 
Gasch. En la primera reunió, 
celebrada a l’Esplai de la 
Gent Gran de Palautordera i 
moderada pel mateix Gasch i 
Eduard Claver, president de 
l’Associació Cultural Federi-
ca Montseny, els escriptors 
van mostrar la seva predis-
posició per tirar endavant el 
projecte d’escriure un llibre 
de relats. 

Durant la reunió es va 
crear una comissió de cinc 
escriptors que s’encarrega-
ran de seleccionar els relats 
i coordinar el projecte. A 
més dels escriptors, a la tro-
bada també hi van assistir 
els regidors de Cultura de 
Santa Maria i Sant Esteve 
de Palautordera, Cardedeu i 

Sant Celoni, als quals també 
els va semblar una idea facti-
ble tirar endavant el llibre. 
Tot i que en aquesta prime-
ra trobada no es van acabar 
de concretar detalls de com 
seria l’obra i altres aspectes 
relacionats amb aquesta, els 
escriptors tenen previst fer 
una pròxima trobada en els 
propers mesos per definir 
quina serà l’extensió del 
llibre, l’idioma i si s’ha de 
comercialitzar o no. A banda, 
els diferents ajuntaments 
valoraran per la seva part 
quina pot ser la seva ajuda 
institucional per poder tirar 
endavant aquest projecte.

D’altra banda, la regidora 
de Cultura de Sant Celoni, 
Júlia de la Encarnación, va 
proposar crear un premi 

adreçat als escriptors del 
Baix Montseny i, d’aquesta 
manera, donar suport a la 
creació literària local. En 
aquest sentit, des de l’àrea de 
Cultura de l’Ajuntament de 
Sant Celoni s’està treballant 
perquè una editorial publi-
qui el llibre del guanyador, 
en lloc de posar un premi 
econòmic. 

Segons ha afirmat Júlia 
de la Encarnación, alguns 
escriptors li han comentat 
que és millor que una edito-
rial els pugui editar el llibre. 
La regidora ha assegurat que 
continuaran treballant i que 
aquest any es convocarà la 
primera edició dels premis, 
que serviran per potenciar la 
creació dels escriptors de la 
zona.

El Consell de 
Poble de Sant 
Pere canviarà el 
reglament intern 
per millorar-lo 

sant Pere de Vilamajor

J.B.M.

El plenari del Consell del 
Poble de Sant Pere de 
Vilamajor, en la seva última 
reunió va acordar crear una 
comissió per modificar el seu 
reglament, ja que fa temps 
que hi havia el convenciment 
que calia fer-lo més operatiu 
i àgil. En la mateixa sessió 
es va fer la renovació dels 
membres del Consell, que és 
presidit pel regidor d’ERC-R, 
Joan Garcia. 

També es va aprovar crear 
una comissió de seguiment 
per optimitzar i agilitzar el 
funcionament del Consell. 
Altres novetats respecte de 
l’organització actual són que 
el president nat ja no seria 
l’alcalde –sinó qui designés 
el mateix consell per majoria 
absoluta–, se suprimiria la 
figura del vicepresident i 
la representació dels grups 
polítics al Consell, i es dei-
xaria només el regidor de 
Participació en representació 
de l’Ajuntament. Segons el 
president del Consell, Joan 
Garcia, “els partits polítics 
ja tenen representació dins 
del consistori, on poden 
dir la seva i portar a terme 
les polítiques que creguin 
oportunes, no així el ciutadà 
directament”. 

El Consell serà, doncs, 
un òrgan de representació 
ciutadana. També es pre-
veu incorporar les AMPA, 
els sectors professionals i 
econòmics i col·lectius ciu-
tadans, a part de les entitats 
i associacions. Finalment es 
proposa suprimir la neces-
sitat d’estar empadronat, i 
rebaixar als 16 anys l’edat 
per formar part del Consell 
del Poble.

Llinars convoca el 
concurs de punts de 
llibre de Sant Jordi

Llinars del Vallès

La biblioteca de Llinars ha 
convocat una nova edició del 
concurs de punts de llibre de 
Sant Jordi, obert a totes les 
persones que ho desitgin, a 
partir dels cinc anys. Hi hau-
rà quatre categories segons 
l’edat. Cada participant pot 
presentar un màxim de tres 
punts de llibre, en un format 
de 21 per 5 centímetres sobre 
paper o cartolina. El termini 
de presentació de treballs 
a la biblioteca acabarà el 14 
d’abril. J.B.M.


