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Joan Antoni Melé va parlar dijous al vespre davant unes 280  persones al Teatre Auditori de Granollers

Granollers

EL 9 NOU

L’associació de comerciants 
Gran Centre, de Granollers, 

destinarà un 5% de les 
vendes de la campanya de 
Nadal d’enguany a ajudar 
l’escola d’educació especial 
Montserrat Montero. Ho va 

anunciar la presidenta de 
l’associació, Montserrat Cau-
sa, dijous al vespre durant 
la presentació de la segona 
xerrada del cicle de confe-

Els ambulatoris 

de Palautordera 

i Sant Celoni 

canvien d’horari 

els dissabtes

Sant Celoni

L.C.

Els ambulatoris de Sant 
Celoni i Santa Maria de 
Palautordera han fet un 
canvi d’horari els dissabtes 
per una reestructuració del 
servei. Dissabtes, el CAP de 
Palautordera, obrirà de 9 a 10 
del matí i el de Sant Celoni, 
de 2/4 d’11 a 5 de la tarda. 

La mesura s’ha adoptat 
a petició de l’alcalde de 
Palautordera, Jordi Xena, 
que la va proposar perquè el 
Departament de Salut els va 
comunicar que deixarien de 
prestar servei al municipi els 
dissabtes al matí perquè són 
els mateixos professionals 
que treballen als dos centres 
i així no s’havien de despla-
çar d’un poble a l’altre.

L’alcalde diu que, tot i que 
hi ha un nombre de visites 
reduït, no es volia perdre 
aquest servei.

Gran Centre destinarà el 5%     
de les vendes de la targeta durant 
el Nadal al Montserrat Montero

rències que organitza l’enti-
tat i que es va fer al Teatre 
Auditori. Unes 280 persones 
van assistir a aquesta segona 
xerrada del cicle que va fer el 
sotsdirector de Triodos Bank, 
Joan Antoni Melé. La prope-
ra conferència la farà el dia 
12 de desembre l’exdirector 
general de la UNESCO, Fede-
rico Mayor Zaragoza. 

La campanya de Nadal de 
Gran Centre començarà el 
5 de desembre i acabarà el 
5 de gener i durant aquest 
període el 5% de totes les 
compres que es facin amb la 
targeta de crèdit de l’associ-
ació aniran a parar a l’escola 
de Granollers. Les darreres 
campanyes solidàries de 
l’associació comercial han 
aconseguit un nombre crei-
xent de recursos. L’any 2008 
es van recollir 18.000 euros 
per al geriàtric de l’Hospital; 
el 2009, 21.000 euros per 
a El Xiprer; l’any següent 
24.000 euros per al servei de 
pediatria de l’Hospital i l’any 
passat 26.300 euros per a la 
unitat de cures pal·liatives 
de l’Hospital.

 A més dels recursos gene-
rats per la targeta, Gran Cen-
tre també mantindrà altres 
activitats benèfiques com el 
Tió solidari a benefici d’El 
Xiprer.

Informació i reserva: 93 871 24 53 - www.kartingcardedeu.com

INJECCIÓ D’ADRENALINA

HORARI D’HIVERN: de dilluns a divendres: d’11 a 14h i de 15 a 20h
Dissabtes i diumenges: de 10 a 21h 
SERVEI DE BAR i CÀTERING - ACTIVITATS: Per a comiats de solter, grups d’empreses, 
celebracions de grups d’adults o nens 
(a partir de 5 anys)
- Grand Prix - Carrera de resistència - Open Karts amateur - Escola de kàrting
- Escola de conducció

LOCALITZACIÓ: Ctra. de Granollers a Sant Celoni, km 5,3

Descobreix           la sensació 
d’anar en kart

CURSES DE VELOCITAT 
I RESISTÈNCIA AL

Karting Cardedeu

Informa’t a la web: www.kartingcardedeu.com OFERTES ‘ON LINE’

NADAL 2012

MERCAT ARTESÀ
Matins: de 10.00 a 14.00h
Tardes: de 17.00 a 21.00h
Plaça de la Vila

    PUBLICITAT Activitats


