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EL 9 NOU

Baix Montseny

Vilalba recupera
el mercat
setmanal amb
bona acollida
dels veïns
Vilalba Sasserra

RAMON FERRANDIS

J.B.M.

Un grup de iaies realitzen una activitat en una sala del Centre de Dia, aquest dimecres al matí

Una tercera edat de luxe
El Centre de Dia Indaleci Losilla de Sant Celoni ja té totes les places públiques cobertes
Sant Celoni
L.C.

Unes vistes envejables al
Montseny, unes instal·
lacions espaioses, relaxants,
amb molta llum i un perso·
nal més qualificat del que la
pròpia llei demana. Són els
punts forts del Centre de
Dia Indaleci Losilla, gesti·
onat per l’Hospital de Sant
Celoni, i que va obrir les
portes el passat 9 de gener
amb les 20 places públiques
plenes (i una bona llista
d’espera). El Centre, però,
només té una plaça ocupada
de les 20 de caràcter privat

que ofereix.
El cultiu de l’hort, els
exercicis de rehabilitació i
els jocs de memòria, càlcul i
comprensió són alguns dels
exemples de les activitats
que s’organitzen al centre de
dia. Segons les necessitats de
cada moment i de cada paci·
ent, es fan de manera indivi·
dual o col·lectiva. Aquestes
activitats, com explica el
doctor Borràs, cap de l’àrea
sociosanitària, ajuden la gent
gran a mantenir el nivell de
dependència i mantenir la
seva pròpia autonomia, a
més de a socioalitzar-se amb
altres companys. Borràs tam·

bé destaca l’ajuda que fa el
Centre de Dia a les famílies,
perquè puguin tenir el seu
temps lliure.
Des de les 8 del matí que
el centre obre les portes i
fins a les 8 del vespre, una
infermera i dues auxiliars
de cures estan constantment
atenent les necessitats de
cada malalt. A més, els avis
també poden comptar amb
altres serveis, com el de
l’atenció mèdica, teràpies
ocupacionals, fisioteràpia
i, si es demana, també es
disposa de podòleg, psicò·
leg, servei de perruqueria,
entre d’altres. Els usuaris

també poden optar al servei
de transport que s’ofereix
gràcies a un conveni de col·
laboració amb Creu Roja.
El Centre de Dia és la
primera instal·lació de la
comarca que disposa d’un
servei de biomassa per obte·
nir l’energia. Aquest sistema
comporta la neteja de boscos
i suposa un estalvi impor·
tant. L’obertura d’Indaleci
Losilla converteix el muni·
cipi en “un poble absoluta·
ment privilegiat”, en parau·
les de Borràs, perquè amb
aquest nou servei es comple·
ta el cercle d’assistència de
gent gran al municipi.


  

W Gran seIecció d’embotits artesans
deIs Pirineus i...
W Pernils ibèrics de glà procedens de
Huelva.
W Tapes variades i plats combinats.
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LLINARS DEL VALLÈS

L DISPOSEM DE CARTA DE VINS L
Carrer Anselm Clave, 18 (zona centre) Sant Celoni - Tel. 635 529 251

FESTA SANT ANTONI ABAT
Sant Esteve
de Palautordera
29 de gener de 2012

10.00h
Trobada amb els
cavallers al pàrquing
de l’entrada del poble
10.30h
Missa dominical
11.30h
Benedicció dels
animals davant de
l’església

Ajuntament de
Sant Esteve de Palautordera

Menú Casa del Bosc 25 E
Calçotades en plena natura 29 E
93 744 50 92 casadelbosc@casadelbosc.com

Divendres, 27 de gener de 2012

Vilalba va tornar a recuperar
el mercat setmanal la setma·
na passada, després d’una
aturada d’alguns anys. El
retorn d’aquesta tradicional
activitat comercial va tenir
una bona acollida per part
dels veïns, que van mostrarse prou satisfets de recupe·
rar el mercat setmanal i de la
variada oferta.
El primer dia de mercat hi
va haver vuit parades amb
fruita i verdura, bacallà i
olives, embotits artesanals,
fruits secs, flors, roba inte·
rior, llanes i roba de vestir.
El mercat s’instal·la a la
plaça de l’Església de les 8
del matí a les 2 del migdia.
L’Ajuntament de Vilalba
Sasserra ja ha rebut diver·
ses sol·licituds de marxants
per poder instal·lar parades
en el mercat. Però a causa
de l’espai reduït de què es
disposa només es deixarà
instal·lar una parada de cada
tipus. Des del consistori con·
fien que el retorn del mercat
municipal ompli un buit
comercial que fins ara hi
havia. “Esperem que aquest
mercat s’arribi a consolidar
i satisfaci la demanda que
hi ha en el nostre municipi”,
apunten fonts consistorials.

Sant Celoni obre
la temporada de
música, teatre i
dansa amb ‘Units’
Sant Celoni

La programació estable de
l’Ateneu de Sant Celoni
comença aquest dissabte
amb la presentació d’Units,
un espectacle de dansa
contemporània que anirà a
càrrec dels germans Serra i
la seva companyia Collecti·
fPoPs, amb música original
de Pau Figueras. L’espectacle
començarà a les 8 del vespre
a la Sala Gran de l’Ateneu, i
s’emmarca en l’aposta incor·
porada enguany d’oferir un
horari més familiar al públic.
La companyia CollectifPoPs
l’integren cinc ballarins
professionals formats en la
disciplina de la dansa con·
temporània (Soren Linding,
Quim Bigas, Magí Serra,
Joana Serra i Ona Fusté), que
van crear aquest projecte
escènic amb la motivació de
treballar junts i de compartir
els interessos artístics, core·
ogràfics i socials que tenen
en comú.

