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L'ACTUALITAT DEL BAIX MONTSENY, Divendres, 26 de febrer de 2010

SANT CELONI

La Fundació Hospital cedeix l'Hospital Vell
a l'Ajuntament per fer-hi l'Oﬁcina de turisme
Segons l'alcalde de Sant Celoni, 'Cuina, bosc i patrimoni' seran els eixos turístics a prioritzar
REDACCIÓ. Sant Celoni

Ahir, dijous, el gerent de la
Fundació Hospital de Sant
Celoni, Rafael Gotsens, va
signar l'acord de cessió de l'ediﬁci de l'Hospital Vell a
l'Ajuntament per un període
de 10 anys prorrogables per
situar-hi l'Oﬁcina de Turisme.
L'acord, signat amb l'alcalde,
Francesc Deulofeu, permetrà
tornar a obrir l'ediﬁci al
públic. Deulofeu va agrair a la
Fundació la cessió de l'espai
amb el que, va assenyalar,
"recuperarem un espai històric de Sant Celoni, obrintlo a la ciutadania i al seu
entorn".
L'alcalde també va assenyalar
que amb l'obertura de
l'Oﬁcina, que es preveu per als
propers mesos, "estem resolent un dels dèﬁcits històrics
que tenim com a població".
Des de l'Oﬁcina es treballarà,
va avançar Deulofeu, en tres
eixos bàsics com a atractiu
turístic: la cuina, el bosc i el
patrimoni. La cuina, va assenyalar, a partir de la qualitat
que ofereix tant Sant Celoni
com els municipis del Baix

Una imatge de la signatura de l'acord entre Rafael Gotsens i Francesc Deulofeu (L’AdBM)

Montseny
amb
Santi
Santamaria i el Racó de Can
Fabes com a màxim exponent.
El bosc, a través del Museu
del Bosc que esdevindrà, va
assegurar, tindrà dimensió
tant nacional com internacio-

nal. Finalment, el patrimoni,
"que darrerament hem anat
potenciant" posant en valor
aspectes com la Torre de la
Força o els esgraﬁats de
l'Església.
En tots aquests àmbits, va

remarcar Deulofeu, "haurem
de treballar com a comarca
per trobar sinèrgies amb els
altres municipis del Baix
Montseny". L'Oﬁcina de
Turisme, va assenyalar, serà
un punt de partida per infor-

Comença dissabte la ruta 'El
L'Ajuntament retira la petició a
darrer viatge d'en Quico Sabaté' Royal Park de situar una barana
en el 50è aniversari de la seva mort al carrer Milà i Fontanals
REDACCIÓ. Sant Celoni

Aquest dissabte, 25 de febrer,
a dos quarts de 5 de la matinada, sortirà de la plaça Mercè
Rodoreda de Sant Celoni l'expedició 'El darrer viatge d'en
Quico Sabaté' que proposa
resseguir les darreres passes
del guerriller des de Costoja
ﬁns a Sant Celoni. La ruta, de
dos dies de durada, s'inscriu
ens els actes del cinquantenari
de la seva mort a Sant Celoni
que organitza la Comissió 50
anys Quico Sabaté.
La caminada consta d'un tram
de 30 quilòmetres a peu per
pistes, camins i corriols de
l'Espai d'Interès Natural de
l'Alta Garrotxa, entre el punt
fronterer de l'Hostal de la
Muga i les faldes de la
muntanya de Mare de Déu del
Mont, mentre que la resta del
trajecte ﬁns al Baix Montseny
es farà amb autocar, fent una
parada per a visitar el Mas
Clarà. Els caminaires passaran
la nit de dissabte a diumenge a
l'església
romànica
de
Lliurona, després d'un sopar a
la vora del foc abans d'arribar

a les immediacions de Mare
de Déu del Mont, a l'indret on
el grup de Sabaté va tenir la
primera topada amb la guàrdia
civil. Aquest fet, així com la
resta de detalls de la història,
seran comentats durant la ruta
per un equip de guies amb un
bon coneixement del terreny i
dels esdeveniments que hi van
succeir fa gairebé mig segle.
Història i natura, paisatge i
memòria, una bona proposta
per al darrer cap de setmana
de febrer.
Ahir dijous, en el marc del
50è aniversari, es van projectar a la sala petita de l'Ateneu
dos documentals sobre la ﬁgura de Sabaté i l'època. D'una
banda, es va projectar 'Quico
Sabaté (Col·lectiu Penta)',
amb Bartomeu Vila, i 'El
Maquis a Catalunya 19391963' amb Amb Ricard de
Vargas Golarons. All llarg de
l'any, la Comissió 50 anys
Quico Sabaté té programades
nombroses activitats per
recordar l'esdeveniment i
homenatjar la ﬁgura del
maqui.

mar d'aquests elements als
visitants, donant valor a la
situació estratègica que ocupa
Sant Celoni, entre el Montseny i el Montnegre, com a
centre de l'eix de comunicacions entre Barcelona i Girona
i amb una bona oferta cultural
i comercial.
Per la seva banda, el gerent
de la Fundació Hospital de
Sant Celoni va assegurar que
un dels seus objectius era
"obrir-nos a la ciutadania"
a la que atenen a l'Hospital
com a usuaris des d'una altra
vessant. "Aquesta era una
bona ocasió per obrir uns
espais que eren poc utilitzats
actualment" i que permetran al municipi gaudir-los
"no només des d'un punt de
vista mèdic sinó en altres
àmbits". Gotsens també va
destacar la facilitat amb què
s'havia pogut concretar l'acord
amb l'Ajuntament de Sant
Celoni.
Les obres d'adequació d'aquest espai van començar fa
uns mesos i, segons el
Consistori, consisteixen en
resoldre l'accessibilitat de
l'entrada, incorporar-hi mobiliari, adequar alguns dels
espais i separar-lo de la
Residència, pintar i il·luminar
l'Oﬁcina adequadament. Unes
obres que s'espera que puguin
ﬁnalitzar aviat "i en breu
puguem inaugurar", va aﬁrmar Deulofeu.

Uns desconeguts
entren a robar al
restaurant Els
Avets de Sant Celoni
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El carrer on es demanava inicialment de posar la barana (L’AdBM)
REDACCIÓ. Sant Celoni

L'Ajuntament de Sant Celoni
s'ha posat en contacte amb la
Junta de Royal Park per informar-la que la petició inicial de
construir una barana al llarg
del carrer Milà i Fontanals, a
l'entrada de la urbanització, no
serà necessària, segons ha
explicat el president del
Consell de Poble de la
Batllòria, Manel Bueno. En
aquest sentit, l'Ajuntament ha

respost a les consideracions
dels veïns que assenyalaven
que la instal·lació d'una
barana suposaria un impacte
visual a la zona verda de l'entrada. Bueno ha volgut agrair
la
predisposició
de
l'Ajuntament davant la petició
dels veïns i ha assenyalat que
des del Consell de Poble sempre "buscarem consensos on
en surtin beneﬁciats la
Batllòria i Royal Park".

Uns desconeguts van entrar la
setmana passada al restaurant
Els Avets, situat al carrer
Major de Sant Celoni, entre
les 3 i les 5 de la matinada,
segons ha pogut saber aquest
setmanari, d'on es van emportar el calaix del canvi de
l'establiment, amb més de 300
euros en monedes.
Els lladres haurien traslladat i
utilitzat
un
contenidor
d'escombraries per enﬁlar-se
ﬁns a una de les ﬁnestres del
local, que haurien forçat per
accedir al seu interior per
emportar-se
diners
en
metàl·lic. La dona de la neteja
va ser la que va donar l'alerta,
al voltant de les 5 de la matinada, quan en entrar al restaurant per començar a treballar i
es va adonar que s'hi havia
comès un robatori. Els propietaris del restaurant van avisar
immediatament a la Policia
Local de Sant Celoni i van
interposar una denúncia pels
fets als Mossos d'Esquadra,
que van enviar al cientíﬁca a
inspeccionar possibles proves.

