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El grup de Canovelles atendrà prop d’un 30% dels casos que arribaven a Granollers

Canovelles i Cardedeu estrenen 
plataformes d’afectats per la hipoteca
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Àngel Jiménez parla durant la presentació de la PAH de Canovelles aquest dissabte a la tarda a la plaça Europa

El sorteig de la loteria 
nacional de dijous deixa 
300.000 euros a Sant Feliu
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Elvira Albanell

dels dissabtes però fa més 
de deu anys. Al desembre, 
van repartir en dos dies de 
diferència uns 187.000 euros: 
gairebé 93.000 d’una travessa 
i 94.000 de La Primitiva.

Sant Celoni

EL 9 NOU

El sorteig de la loteria estatal 
d’aquest dijous va deixar un 
premi de 300.000 euros a 
Sant Celoni. L’administració 
número 1, situada al número 
22 del carrer Sant Josep, va 
vendre una sèrie completa 
–deu dècims– del 62.285. 
Cada dècim, que es van ven-
dre per finestreta i d’un a 
un, està premiat amb 30.000 
euros. Alguns dels afortu-
nats ja es van acostar aquest 
mateix divendres a l’admi-
nistració, segons ha explicat 
la seva administradora Elvira 
Albanell.

És el primer cop que aques-
ta administració dóna un pri-
mer premi de la loteria dels 
dijous. Sí que n’havien donat 

Canovelles

EL 9 NOU

La mobilització en defensa 
de les famílies amenaçades 
de desnonament continua 
avançant al Vallès Oriental. 
Els grups de Canovelles i 
Cardedeu tindran a partir 
d’ara una organització més 
activa i han fixat dia i lloc per 
atendre els afectats.

A Canovelles, unes 70 per-
sones van assistir dissabte a 
la tarda a la presentació de la 
Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca (PAH) que a partir 
d’ara atendrà els dimecres 
a les 7 de la tarda a El Local 
de Joves. El coordinador del 
grup, Àngel Jiménez, un jove 
de 34 anys en situació d’atur, 
explicava en un acte al qual 
va assistir l’alcalde, José Ori-
ve, que el grup de Canovelles 
necessita la participació 
d’unes 10 o 12 persones de 
manera fixa i que es posa en 
marxa perquè al voltant del 
30% dels casos que es reben 
a la PAH de Granollers proce-
deixen de Canovelles, espe-
cialment de la Barriada Nova 
i, dins d’aquest barri, dels 
carrers Sèquia, Monturiol i 
rodalies.

Jiménez va animar els 
assistents a participar en la 
PAH. “La única manera de 
sortir-nos-en és estar orga-
nitzats i amb la lluita diària. 
Ens arrisquem, però no ens 

importa”, va dir. El coordina-
dor de Canovelles va explicar 
que el nou grup era molt 
necessari arran del creixent 
nombre de casos que arri-
baven a Granollers. “Vam 
començar fa un any amb un o 
dos casos setmanals i ara ens 
trobem algunes setmanes 
amb més de 30. Per això cre-
em aquest grup a Canovelles, 
per portar els casos des 
d’aquí mateix”.

Igual que en el cas de 
Granollers, la PAH de 

Canovelles s’organitzarà en 
grups de treball per cada 
entitat bancària. En aquest 
sentit, expliquen que estan 
trobant molt bona predis-
posició en entitats com 
Catalunya Caixa i que s’ha 
començat a negociar més 
amb el BBVA i el Banc Popu-
lar.

D’altra banda, la PAH de 
Cardedeu ha anunciat que 
a partir d’aquest dilluns 
atendrà les persones afec-
tades per un procés de 

desnonament a la seu del 
Casino Popular, al número 
15 de l’avinguda Pau Casals. 
L’atenció col·lectiva es farà el 
primer i el tercer dilluns de 
cada mes a partir de 3/4 de 8 
del vespre. Les persones que 
hi vulguin assistir és preferi-
ble que es posin en contacte 
prèviament amb el correu 
pahcardedeu@gmail.com. 

L’entitat informa que ha 
demanat a l’Ajuntament 
poder fer ús d’un local muni-
cipal.

Bigues i Riells 
arranjarà 
el camí del 
cementiri

Bigues i Riells

L’Ajuntament de Bigues i 
Riells ha inclòs l’arranja-
ment d’una part del camí 
del cementiri en el capítol 
d’inversions del pressupost 
d’aquest any. En concret, 
hi destina una partida de 
242.000 euros. Entre les 
inversions més destacades 
també hi ha 140.000 euros 
per a les prospeccions geo-
lògiques a Riells i 100.000 
euros per a vehicles de la 
brigada. També es preveuen 
53.000 euros per interven-
cions a la xarxa d’aigua. En 
total les inversions sumaran 
prop d’1,5 milions d’euros, 
dels quals 114.000 s’afron-
taran amb recursos propis i 
la resta amb endeutament. 
Cal tenir en compte que en el 
pressupost figuren 626.000 
euros per a projectes d’urba-
nització de diversos sectors 
que, de fet, no s’executaran. 

La presidenta de 
l’ANC, Carme 
Forcadell, fa una 
conferència a Marata
Les Franqueses del Vallès

La presidenta de l’Assemblea 
Nacional Catalana, Carme 
Forcadell, farà una conferèn-
cia aquest dijous al vespre a 
Marata dins del cicle “Dijous 
culturals. Trobem-nos i par-
lem-ne”. Forcadell parlarà 
sobre “El paper de l’ANC en 
el procés d’independència i 
en el nou estat català” a 2/4 
de 10 del vespre al Centre 
Cultural de Marata.

Juan Blázquez

i Leal

Morí cristianament el dia 16 de març de 2013, a l’edat de 64 anys.

A.C.S.

La seva esposa, �lls, �lls polítics, néts, germans i família tota comuniquen tan 

sentida pèrdua als seus amics i coneguts i us preguen una oració per l’etern 

descans de la seva ànima.

La cerimònia tindrà lloc aquest dilluns a les 12 del migdia al Tanatori de 

Granollers.

Granollers, març de 2013


