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Sant Celoni
acollirà l’aplec
de joves dels
Països Catalans
Sant Celoni

Sant Celoni serà la seu de
l’aplec de joves dels Països
Catalans, Rebrot, que es
farà del 5 al 7 de juliol i que
impulsa Arran, l’organització
juvenil de l’esquerra independentista nascuda de la
fusió entre el CAJEI (coordinadora d’assemblees de joves
de l’esquerra independentista), Maulets i col·lectius
locals, com l’Esbarzer de Santa Maria de Palautordera.
El punt neuràlgic serà a
la zona de l’Institut, on hi
haurà la zona d’acampada i
concerts, però es faran xerrades, espectacles, tallers i
cercaviles a altres llocs, com
el local de La Clau i la plaça
de la Vila.
Per primer cop, l’aplec no
coincidirà amb l’Acampada
Jove de la JERC i des d’Arran
es calcula que hi poden passar entre els tres dies unes
10.000 persones.

RAMON FERRANDIS

L.C.

La reforma permetrà reduir la profunditat de la piscina i, a la vegada, millorar la impermeabilitat per evitar les fuites

Lliçà d’Amunt repara les fuites i
redueix la fondària de la piscina
La instal·lació estarà a punt per entrar en servei a l’estiu
Lliçà d’Amunt
EL 9 NOU

Lliçà d’Amunt està fent
aquests dies obres de millora
a la piscina municipal. En

concret, s’està construint un
nou vas dins de l’existent
que ha de permetre eliminar les fuites d’aigua que es
produïen a la piscina gran. A
més, l’actuació preveu reduir

la fondària de la piscina, que
ara s’homogeneïtzarà a 1,35
metres. Això permetrà fer-ne
un millor aprofitament per
fer-hi tota mena d’activitats
perquè la majoria d’usuaris

tocaran de peus a terra. Al
mateix temps, es reduirà la
despesa d’aigua perquè la
capacitat del vas serà inferior. L’obra només modifica la
fondària però no implica canvis en les dimensions de la
piscina: 25 metres de llargària per 12 metres d’amplada.
La reforma també implica
millores en les instal·lacions.
En concret, se substituiran
les canonades d’impulsió
d’aigua i les juntes dels nínxols dels focus lluminosos
de la piscina. També es farà
una revisió de la resta d’elements de l’estructura i se
substituiran els que estiguin
malmesos. Les obres van
començar a l’abril i duraran
dos mesos. Per tant, la piscina estarà llesta per iniciar
la temporada al juny. El
projecte de reforma ha estat
redactat pels serveis tècnics i
les obres les executa Piscines
Únic, que és del municipi.
D’altra banda, l’Ajuntament ja ha posat a la venda
els abonaments d’estiu, que
es poden comprar fins al 31
de maig al pavelló d’esports.
El passi de temporada val
59,25 euros per als adults i
33,39 euros per als menors
de 17 anys i els majors de 60.
Hi ha descomptes per a aturats o famílies nombroses.

PUBLICITAT Activitats d’Estiu

Menjars-Allotjament-Festes d’aniversari-Activitats per a les escoles
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