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La ronda Tordera-Pertegàs (indicada amb línia de punts) té uns 7,5km de llargada i es fa a peu en unes dues hores

Sant Celoni

Ramon Solé

La ronda Tordera-Pertegàs, 
que farà tota la volta al nucli 
urbà de Sant Celoni i que 
estarà especialment indicat 
per transitar-hi a peu o en 
bici, s’acabarà a finals de juli-
ol i es presentarà al setem-
bre, després de la festa major 
de Sant Martí. Són les previ-
sions de l’Ajuntament, que 
amb la realització d’aquesta 
obra ha fet realitat un projec-
te proposat l’any passat pels 
alumnes de quart d’ESO de 
l’escola Cor de Maria. 

La ronda tindrà 7,5km de 
longitud i recorrerà peri-

metralment la població, 
des del final de la riera de 
Pertegàs –al barri de les Bor-
relles– fins a la Tordera, tot 
passant per la zona esportiva 
i educativa de Can Sans, el 
Puig de Bellver, el Sot de les 
Granotes, el Pont Trencat i 
la zona d’horta pública del 
Molí de les Planes. Per com-
pletar el vial s’han aprofitat 
trams de camins ja existents, 
se n’han adequat d’altres i, 
allà on no hi ha hagut més 
remei, s’ha aprofitat la vore-
ra. “La idea és que hi hagi el 
menor tram d’asfalt possi-
ble”, comenta el regidor de 
Promoció Econòmica, Jaume 
Tardy, que explica que ara les 

tasques que falten són les de 
desbrossament (“quan s’hi 
posin, duraran més o menys 
una setmana”, comenta Tar-
dy) i la senyalització, que ja 
està dissenyada i que con-
sistirà en panells situats en 
diferents indrets amb infor-
macions de situació, tipus de 
superfície, etc. 

La ronda Tordera-Pertegàs 
és un projecte transversal en 
què intervenen els departa-
ments de Territori, Cultura, 
Educació i Promoció Econò-
mica del consistori, i perme-
trà als usuaris connectar amb 
d’altres rutes cap als munici-
pis veïns com Santa Maria de 
Palautordera o Campins.

Sant Celoni demana als veïns que 
ajudin a reconstruir la història local
Sant Celoni

Laia Coll

Sant Celoni vol omplir el 
buit existent en la memò-
ria històrica que hi ha al 
municipi entre els anys com-
presos entre la República i 
la postguerra. Per això ha 
demanat la col·laboració dels 
ciutadans per poder recopi-
lar el màxim d’informació 
possible. Els historiadors 
Josep Maria Abril i Fina Fer-
rando encapçalen un grup de 
voluntaris que treballaran 
per indagar què va passar al 

municipi entre els anys que 
van del 1931 al 1949, i que 
s’exposarà en unes jornades 
de Memòria Històrica que 
ha organitzat l’Ajuntament 
per la festa major de Sant 
Martí, al novembre. Entre 
altres coses, volen elaborar 
una llista amb la gent que va 
morir a la Guerra Civil per la 
repressió franquista o a cau-
sa de bombardejos i fer una 
relació dels civils que van ser 
exiliats a altres països o que 
van acabar en camp de con-
centració o de refugiats. A 
banda, també es vol esbrinar 

com va ser la formació dels 
partits polítics i sindicats de 
l’època i quines van ser les 
persones que en van formar 
part. Hi ha una manca d’in-
formació de la República, la 
Guerra Civil i la postguerra 
important i, per això, s’ha 
demanat que qualsevol per-
sona que va viure els fets o 
que pugui aportar fotografi-
es o dades a partir d’històri-
es explicades per familiars o 
coneguts es posi en contacte 
amb l’Àrea de Cultura de 
l’Ajuntament, ubicada a la 
Rectoria Vella.

El vial, indicat per fer a peu o en bici, es presentarà al setembre

La ronda perimetral de Sant 
Celoni s’acabarà aquest estiu


