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Famílies de l’institut-escola La Tordera netegen el 
riu al seu pas per les Llobateres de Sant Celoni
Sant Celoni

Un grup de famílies de l’institut-escola La Tordera, convoca-
des per la Comissió Escola Verda, van fer una jornada de nete-
ja al riu Tordera al seu pas per les Llobateres. L’acció es va fer 
el dia 14 d’abril i hi van participar una trentena de persones, 
entre petits i grans. Es va actuar en un tram d’uns 500 metres 
d’on van treure tot tipus de deixalles, com rodes de camió, 
para-xocs de vehicles, bombetes, bosses de plàstic i diversos 
residus domèstics més. L’any que ve l’activitat es repetirà en 
un altre tram de la Tordera en terme de Palautordera.

Un alumne de l’institut 
Marta Mata de 
Montornès seleccionat 
per un programa de 
recerca científica
Montornès del Vallès

Un alumne de quart d’ESO 
de l’institut Marta Mata de 
Montornès, Brian Medel 
Lacruz, és un dels 50 joves 
catalans seleccionats d’en-
tre 700 aspirants de tot 
Catalunya per participar 
en un programa de recerca 
científica de l’Obra Social de 
Catalunya Caixa. Els alumnes 
viuran una experiència de 
recerca del 25 de juny al 7 de 
juliol treballant en un dels 5 
projectes liderats per inves-
tigadors de primera línia i 
convivint en un paratge de 
les Valls d’Àneu, al Pallars 
Sobirà. En un comunicat, 
Catalunya Caixa destaca les 
“capacitats extraordinàries 
per a les ciències” dels alum-
nes seleccionats.

El PSC tria els 
primers secretaris de la 
Llagosta i Canovelles

La Llagosta

El PSC de la Llagosta ha 
escollit la nova direcció local 
que encapçala l’exalcalde 
Antonio Rísquez com a pri-
mer secretari. El secretari 
d’organització és Raúl Valero 
i l’adjunt a organització, Llu-
ís Ortí. A Canovelles el PSC 
va escollir Francesc Sánchez 
com a primer secretari des-
prés que l’alcalde, Josep Ori-
ve, no optés a la reelecció.

Curses solidàries al 
Circuit per l’esclerosi
Montmeló

El Circuit de Catalunya de 
Montmeló acull aquest diu-
menge les curses solidàries 
per l’esclerosi múltiple. La 
recaptació es destinarà a la 
Fundació Esclerosi Múltiple i 
les inscripcions es poden fer 
fins el mateix dia a 2/4 de 10 
del matí. Els adults han de 
pagar 15 euros i els infants 8. 

Hi ha 390 columbaris i un espai comú per llançar les cendres

El Circuit estrena un espai per 
deixar les cendres dels difunts
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Servià, a l’esquerra, durant la presentació de l’Espai Memorial del Circuit

Montmeló

EL 9 NOU

El Circuit de Montmeló ha 
estrenat aquest dijous a la 
tarda l’Espai Memorial Cir-
cuit de Catalunya on, a partir 
d’ara, els socis i aficionats 
al motor podran dipositar 
les seves cendres o les dels 
seus familiars. En total, s’han 
construït 390 columbaris 
individuals i un espai comú 
per dipositar les cendres. És 
darrere de la tribuna princi-
pal, entre els accessos 1 i 2 de 
la graderia inferior, molt a 
prop de l’avinguda dels Cam-
pions. Ocupa un espai de 270 
metres quadrats on es distri-
bueixen els columbaris, que 
s’han decorat amb murals 
fotoceràmics de l’artista 
Ángel Uranga, del País Basc, 

que disposa d’una de les 
col·leccions temàtiques més 
extenses amb imatges sobre 

el món del motor.
L’Espai Memorial Circuit 

de Catalunya és el primer 

d’aquesta mena que es 
construeix en un circuit 
de velocitat a tot el món. 
D’aquesta manera, el Circuit 
s’afegeix a altres instal-
lacions esportives de l’Estat 
–com els camps de l’Espa-
nyol, de l’Atlètic de Madrid 
i del Betis– que ja han creat 
instal·lacions similars. Els 
columbaris donen resposta a 
una demanda que el Circuit 
havia detectat en els darrers 
anys quan algunes persones 
es dirigien als responsables 
de la instal·lació esportiva 
per poder llançar les cendres 
en algun espai del traçat. 
Fins i tot, s’havien detectat 
casos de persones que ho 
feien de forma incontrolada. 
“Això avui no és acceptable 
mediambientalment. Amb 
aquesta idea els aficionats 
i, especialment els nostres 
socis, que transiten amb la 
voluntat de descansar aquí 
tindran aquesta nova alter-
nativa per descansar no en 
la pau sinó amb el so dels 
motors rugint”, va afirmar 
Salvador Servià, director del 
Circuit de Catalunya.


