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Breus 

Ocupació. ._ ^^^^.^. - . , V. . equador de la seva feina 
I .'.ilcaldossa, A hiniscriat Gibert, \ a \isitcira mitigui jiJiíji els aliimncs 
treballadors de rKseola l'aller Torre de la Vila. Kls 48 jo\es 
p.iitieipants en aquest projecte, amb una edat mitjana de 17 anys, 
porten a terme les obres de creació d'una zona d'esbarjo amb 
taules J c pícnic i pistes policspoiti\cs a Fairc lliure entre els carrers 
Aragó i líjera Honollar. Després d'un any de teina, el projecte de 
rUscola Taller Torre de la Vila acaba d'arribar a la meitat del seu 
trajecte. La finalitat principal és aconseu,uir la inserció dels 
participants al mercat laboral. 

Residus. Servei de recollida d'embalatges de cartró 
L'Ajuntament <:)rcrei\ als comerciants de la població, a partir 
d'aquest mes, un ser\ei gratuït de recollida porta a porta 
d'embalatges de cartró. La iniciativa, íVuit d 'un conveni amb 
ri-Jititat Metropolitana de Ser\ cis Hidràulics i Tractament de 
Residus, rediiii'à la quantitat d'embalatges dipositats al carrer, que 
sovint dificulten el pas, l'ús dels contenidors de residus i la 
realització de tasques de neteja. La recollida es farà quatre cops 
per setmana. Per tér més àgil el servei, els comerciants hauran 
l·le tiiar, seleccionar, plegar, lligar i dipositar els embalatges da\ anl 
del seu establiment en Phorari establert per a la recollida. 

Comerç. Moviments' al voltant del Mercat de Sant Jordi 
AqLicst estiu han començat, al carrer Tres d'Abril, les obres de 
construcció de Pcnx'clat on s'in.stal.laran provisionalment Ics 
parades del Mercat de Sant Jordi. Les obres han obligat a trasiladai" 
el mercat ambulant dels dissabtes al carrer Indústria. I .'enderroc 
del Mercat de .Sant Jordi per construir-hi un nou edïtici està previst 
pci" a principi de 2003, 

Residuos. Recoglda lateral 
Kl Avumamiento ha concluido pràciicamente el proccso de 
implaniaciíHi de la recogida lateral eic residuos. Desde media-
dos de 2 0 0 1 , se han instalado 450 contcncdores nucx'os en 
las calles de Sant lioi. Los nuevos contenedores LIC basiH"a 
licnen mavoi' capacidad, resultan mas cómodos para cl usua-
rio y ocupan menos espacio en la vià pública. La Unión Euro
pea ha tinanciadí) con 1,23 milk»ncs de euros (el 80% del lo-
lal) h)S gastos dcri\ados de la implantación del sistema, in-
cluida la compra de tres camiones de recogida lateral y un 
Lnacíintenedores. 

L'Aplec de Sant Ramon, amb moltes novetats 
L'Aplec de Sant Ramon 2002 es va celebrar, el diumenge 
dia 1 de setembre, amb diverses no\etats. Per un costat, 
al costat de l'ermita s'havia instal·lat una taula d'orientació 
que a partir d'ara ajudarà a identificar els elements geogràfics 
abastats per la vista, de la serra de Collserola a la del Garraf. 
Per altra banda, l'Aplec va recuperar, amb la col·laboració 
de l'Agrupament Escolta Sant Ramon Noiiat, la tradició 
d'acampar a la muntanya la nit abans de la celebració. 
Durant cl pregó, l'alcaldessa, Montserrat Gibert, va rccorcdar 
la figura de Mòssen Cinto Verdaguer, de qui enguany se 
celebra el centenari de la mort. L'any vinent es podrà pujar 
fins a l'ermita a peu pel camí de la Font de Golbes, que serà 
només per a vianants un cop finalitzin Ics obres que es fon 
perquè el camí dels ('aiions sigui d'ús exclusiu per al tràiisit 
rodat. 

Art al carrer. Can Carreres 
A la pla>,M Pedres Blanques, a 
C,an Carreres, hi ha una gran 
escultura de bronze des del 
mes de juliol. L'alcaldes.sa de 
Sant Boi, MonrsenMi Gibeit, \a 
inaugurar-la el dia n, en cl 
decurs de les Festes del barri. 
La pei;a es liiula Vtopin i és 
obra de Tart is ta Andreu 
Bosch, \ei de Can C'arreres, 
que hi ha repi'csenrai una tlona 
amb Vin.\ branca d'oliwra, un 
colom a les mans i els ulls 
tapats. 

Centro de Cirugta^^ 
Clínica mar en una clínica acreditada para la realización de cirugía plàsti
ca y estètica. Las instalaciones son completamente nuevas y cuenta con 
un àrea quirúrgica para realizar intervencíones con cualquier tipo de 
anestesia y en las màximes condiciones de seguridad. Equipo propio de 
anestesistes, servicio de urgències permanente, servicio de hospitaliza-
ción domiciliaria y clínicas concertades pare ingreso. 

clínica 
1 mar 

PRIMERA VISITA 

GRATUÏTA « 
\Tratamieí^ 
\ • Aumento, levantamiento 

y reducción de mamàs 
I • Liposucción y lipoescultura 
i * Cirugíe del abdomen 
i • Pròtesis corporeles 
I • Cirugía de ta nariz, orejas y pàrpados 
I • Cirugía del mentón, pómulos y papada 

i Unííiajd. í^ y Estètica 
i Clínica mar permite que en le meyoríe de los tratemientos el pacíente se recu-
I pere en su casa en compahía de sus famillares, con el control permenente de 
í su cirujano y con la ràpida reincorporación a sus actividedes hebitueles. 
I Clínices concertadas donde nuestros propios cirujenos realizan las interven-
I dones que precisan ingreso hospltelario. 
j Escuchamos sus circunstencies personales, analizemos sus necesidades, le 
i aconsejamos sobre el tratamiento mas edecuedo, en que consiste, cuanto 
I Cuesta, como es el postoperatorio y siempre de forma justificade, con todo 
; detaile y sin ningún compromiso. 

Modelado labial 
Cirugía del envejecimiento: Lífting 
Infiltraciones faciales 
Trasplante capílar 
Fotorrejuvenecímiento 
Depllación làser 
Blaqueamiento dental làser 

[UntdaddeQ 
i Corrección con làser de los defectos visuales 
i • Miopia, hipermetropía y astigmatísmo 
i • Cataratas 
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