
CENTRE DE MANTENIMENT 
I BRICOLATGE DE L’AUTOMÒBIL

Obre a Llinars el primer taller 

mecànic anticrisi, un taller on el 

mecànic pots ser tu!

Lloga un box totalment equipat 

i estalvia fins a un

LLOGUER DE BOXES

I si t’ho fem nosaltres,
mà d’obra econòmica

Càrrega a.a.

41,50

t’ajuda a estalviar

Assessorament

GRATUÏT

Venda d’entrades anticipades

al punt d’Informació 8

(Casal Sociocultural Escoles Velles)

a taquilla 10
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Campins compra 
l’hort del Rector 
i hi farà una 
zona verda
Campins

Campins tindrà una zona 
d’esbarjo a l’Hort del Rector 
després que l’Ajuntament 
hagi adquirit aquest ter-
reny, propietat del bisbat de 
Terrassa, per 100.000 euros 
(finançats totalment amb 
una subvenció de la Dipu-
tació), segons ha explicat 
l’alcalde Andreu Tohà (CiU). 
En els tràmits administratius 
de la compra del terreny s’es-
pecifica que 90.000 euros es 
destinaran a les millores de 
la parròquia de Sant Joan de 
Campins. La proposta es va 
aprovar en el darrer ple pel 
vot de qualitat de l’alcalde. 
Els tres regidors de CiU van 
votar favorablement, mentre 
que els dos del PM-PSC i 
Javier Fernández (indepen-
dent) van votar en contra.  
El regidor d’ICV-EUiA no va 
assistir al ple. L.C.

La ruta del Sot de l’Infern té una longitud d’una mica més de tres quilòmetres i es pot fer en 1 hora i 10 minuts

El Sot de 

l’Infern i la Vall 

d’Olzinelles, a peu
La Diputació actualitza dues rutes pel 

parc natural del Montseny

El recorregut passa per punts 
com el pont de Can Plana, 
l’església de Sant Esteve 
d’Olzinelles, la zona d’arbres 

monumentals d’Olzinelles, 
o el torrent del Sot de la 
Remor, abans de tornar a Can 
Draper. La ruta té una prime-

ra meitat en pujada que salva 
un desnivell de 320 metres, i 
després és tot baixada fins al 
punt inicial.

Sant Celoni

EL 9 NOU

La Diputació de Barcelona 
ha publicat versions actua-
litzades de dues rutes a peu: 
la del Sot de l’Infern, i la 
de la Vall d’Olzinelles. Els 
díptics es poden trobar als 
diversos punts d’informació 
turística del parc natural del 
Montseny.

La ruta del Sot de l’Infern 
és d’una mica més de tres 
quilòmetres i comença i 
acaba a l’àrea d’esplai de 
la plana del Coll, prop del 

càmping de Fontmartina. 
La zona que dóna nom a la 
ruta és un paratge ombrívol 
i humit al fons de la vall, 
amb faigs, verns, molsa i un 
torrent. Tot i que hi ha pen-
dents importants, l’itinerari 
es pot completar en poc més 
d’una hora.

D’altra banda, la ruta de 
la vall d’Olzinelles comença 
i acaba a la casa pairal de 
Can Draper, prop de Sant 
Celoni, i s’introdueix a la vall 
seguint la riera. La llargada 
és de 9,6km i s’estima que es 
pot fer en tres hores i mitja. 

Sant Antoni de Vilamajor

Joan B. Mauri

En l’última assemblea de 
la Junta de Propietaris de 
la urbanització d’Alfou es 
va presentar la proposta 
d’un veí, professional de la 
sanitat, de convertir l’antiga 
oficina que tenia l’entitat en 
un consultori mèdic privat, 

per a ús exclusiu dels veïns 
de la urbanització. L’edifici 
es troba davant de la Recto-
ria i és propietat dels veïns. 
La idea passa per reconvertir 
l’edifici per poder-lo utilitzar 
per donar injeccions, fer con-
trol d’insulina i de la tensió 
arterial, fer cures o fer el 
seguiment de dietes, en un 
servei diari. 

A la urbanització hi ha 
unes 900 parcel·les i la pro-
posta passaria perquè cada 
parcel·la pagués una quota 
d’un euro mensual per cobrir 
les despeses del servei. Tam-
bé hi hauria la possibilitat 
que es poguessin fer visites 
domiciliàries, que tindrien 
un cost addicional a la quota 
mensual. A la mateixa assem-

blea es va estudiar la possi-
bilitat que la Junta fes una 
aportació d’uns 3.000 euros 
per adquirir un desfibril-
lador i un aparell per poder 
fer electrocardiogrames. La 
proposta va ser molt ben aco-
llida pels veïns, “que hi van 
estar d’acord”, explica el regi-
dor del PUSA Ferran Calvera 
Calvera. “És un projecte inte-
ressant, el veiem bé i ja fa 
temps que se n’havia parlat”, 
afegeix. Calvera apunta que 
“a Alfou hi viu gent gran que 
té problemes per desplaçar-
se al CAP de Sant Antoni i a 
l’hivern la carretera interior 
fins Sant Antoni no està en 
prou bones condicions i hi 

ha gent que li fa una mica 
de por”. El regidor considera 
que l’Ajuntament hauria 
de pagar una part d’aquest 
servei.

EN ESTAT EMBRIONARI

De moment només es tracta 
d’una proposta que caldrà 
anar treballant. “Primer cal 
veure si el local serveix” diu 
Ferran Calvera i, després 
“caldria canviar la qualifi-
cació de l’edifici que ara és 
d’usos administratius”. Tam-
bé cal pressupostar l’adequa-
ció de l’edifici i superar totes 
les legislacions en aquesta 
matèria. 

Veïns d’Alfou demanen crear un 
centre mèdic a la urbanització 
Proposen situar-lo a l’edifici de l’antiga oficina de l’entitat veïnal


