
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

Recorda que és obligatori portar casc i frens al carretó (no es permetrà baixada ràpida)

- Premi als tres carretons més originals: 1r premi: 200 ; 2n premi: 150 ;  3r premi: 100

Mínim de 6 carretons per fer la baixada, en cas d’anul·lar-se s’avisarà en els diferents actes

Inscripcions a l’Ajuntament fins al dia 14 d’agost- Tel. 93 845 24 00

Organitza: Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor

Divendres, 28 de juny de 2013

ESPECIAL BAIX MONTSENY 44 NOU9EL

R
A

M
O

N
 F

E
R

R
A

N
D

IS

El bar de l’Ateneu, de titularitat municipal, ha estat gestionat durant els últims 25 anys per la Societat Ateneu a través d’un contracte de concessió

Sant Celoni

Laia Coll

El bar de l’Ateneu de Sant 
Celoni ha abaixat la persiana 
aquest mes de juny i estarà 
tancat com a mínim fins 
d’aquí a un any. Això sí, quan 
es torni a obrir ho farà amb 
una cara totalment renovada 
i amb un nou concepte de 
l’espai. D’una banda es porta-

ran a terme tot de reformes i 
millores necessàries per com-
plir les diverses normatives 
actuals i, de l’altra es desenvo-
luparà un nou projecte social 
i cultural per treure més ren-
diment al local i que aquest 
sigui un punt de trobada. 

Entre el proper mes d’oc-
tubre i de novembre, un cop 
hagi finalitzat la redacció del 
projecte de canvi de sostre 

i el ple hi hagi donat el vis-
tiplau, es preveu començar 
a renovar aquesta part, que 
és la reforma més complexa. 
Un cop arreglada aquesta 
part, es canviarà la instal-
lació elèctrica, el sistema de 
calefacció i es faran altres 
accions per adaptar el local 
a les mesures antiincendis i 
d’evacuació i s’estudiarà si 
cal fer altres canvis com la 

substitució de les finestres. 
A hores d’ara, l’Ajunta-

ment encara no sap quin cost 
tindran totes les obres per-
què encara no han finalitzat 
tots els estudis. En funció del 
cost total serà l’Ajuntament 
qui se’n faci càrrec –parcial 
o total– o es vehicularà a 
través de la concessió. De fet, 
segons ha explicat Julia de 
la Encarnación, regidora de 

L’establiment abaixarà la persiana, com a mínim, durant un any per fer reformes

El bar de l’Ateneu de Sant 
Celoni tanca per reconvertir-se

Cultura, el tipus de concessió 
per a aquest local no se sabrà 
fins que es conegui el cost 
total de les millores i quin 
projecte cultural i social s’hi 
vol portar a terme. En funció 
d’aquests termes es farà una 
licitació més curta o més llar-
ga i amb unes determinades 
condicions.

Durant 25 anys el bar, que 
està a l’edifici de l’Ateneu i 
és de titularitat municipal, 
ha estat gestionat per la Soci-
etat Ateneu a través d’una 
concessió. Ara s’ha acabat 
aquest període i per això 
s’han portat a terme totes les 
revisions per poder adaptar 
l’espai a les normatives actu-
als. L’Ajuntament esperava 
haver de fer algunes refor-
mes pel temps que ha passat 
des que es va fer la concessió, 
però no esperaven que cal-
guessin tants canvis. 

UN ESPAI MÉS ATRACTIU

L’Ajuntament vol rendibili-
tat i que sigui més dinàmic el 
bar de l’Ateneu. Els més de 
300 metres quadrats de l’es-
pai permeten que s’hi puguin 
desenvolupar diverses 
activitats com exposicions, 
xerrades o que sigui una sala 
polivalent i també portar-hi 
més serveis dels que hi havia 
actualment i fer un bar-res-
taurant. Aquestes són algu-
nes de les idees que l’equip 
de govern està valorant 
per portar-hi a terme. De 
moment estan visitant altres 
municipis amb un recinte 
similar i d’aquí poc volen 
consensuar-ho amb la resta 
de grups i entitats. “L’espai 
té potencialitat i donant-li un 
altre caire pot ser un equipa-
ment cultural més”, diu De la 
Encarnación.

Sant Pere sorteja 

a Facebook 

abonaments per 

a la piscina

Sant Pere de Vilamajor

L’Ajuntament de Sant Pere 
sorteja, a partir d’aquest 
divendres 28 de juny i tots 
els divendres durant l’estiu, 
abonaments de 10 entrades 
per a la piscina municipal. 
El sorteig es farà entre els 
usuaris de les pàgines de 
Facebook del mateix Ajunta-
ment i del punt d’informació 
La Mongia. El consistori va 
obrir pàgina a Facebook el 
setembre passat per guanyar 
un canal d’informació amb 
els veïns i els visitants. S’hi 
troben notes sobre activitats 
i esdeveniments del poble, 
informacions i avisos d’uti-
litat pública, difusió d’actes 
festius, propostes turísti-
ques, fotografies d’actes, 
ofertes de cursos, tallers als 
centres cívics, exposicions, 
ofertes laborals i anuncis, 
entre altres informacions.


