
L’ASSECADORA

Si voleu planxar la roba després, reduïu el 

temps d’assecatge en 10 o 15 min.

Agrupeu les peces de roba per teixits, introduïu 

els jerseis del revés i lligueu els cordons i 

cremalleres. Quan eixugueu peces grosses, 

reduïu el temps d’assecatge en 10 o 15 min.

Per eixugar la mateixa quantitat de roba que la 

que renta la rentadora, necessiteu un tambor 

amb el doble de volum.
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El teu racó ‘chill out’

sota la llum de les estrelles

Obert cada dia
de 19.00 a 02.00h
Carta grill, còctels i molt més...

Informeu-vos al tel. 93 860 56 00
info@balnearioblancafort.com

Coctail & Grill Restaurant

Divendres, 19 de juliol de 2013
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Males herbes i deixalles s’acumulen a la zona del passeig Fluvial, a Palou

A la zona del passeig Fluvial s’acumulen les males herbes 

Veïns de Palou denuncien la 
deixadesa en alguns espais

Granollers

Lorena Velasco

Veïns de Palou de Granollers 
critiquen la precària situa-
ció en què es troben alguns 
espais del barri per falta de 
tasques de manteniment. 
La zona on s’acumulen les 
males herbes, segons els 
veïns va des de el camp de 
futbol fins al Parc Firal, 
incloent tota la zona del 
passeig Fluvial. “Hi ha males 
herbes per les darreres plu-
ges i moltes tapes del clave-
gueram estan tamponades 
per vegetació i sorra”, expli-
ca el president de l’Associa-
ció de Veïns de Sant Julià de 
Palou, Joan Estapé.  “La zona 
s’ha començat a deteriorar 
per manca de manteniment”  
afegeix Joan Catafal, de l’As-
sociació de Propietaris, en 
relació a l’espai de l’aparca-
ment del camp de futbol.

A mitjans de juny, el pre-

sident de l’Associació de 
Veïns va reunir-se amb els 
regidors de l’Ajuntament de 
Granollers Albert Camps, 
d’Obres i Projectes, Medi 
Ambient i Programació, i 
Juan Antonio Corchado, de 
Participació, Cooperació i 

Barris,  per tractar la pro-
blemàtica i visitar les zones 
afectades. “Tot i que no hi 
ha denúncia formal ni cap 
instància, l’Ajuntament 
és conscient de la situació 
i esperem una actuació”, 
explica Estapé. 

Des del consistori, el regi-
dor Albert Camps, diu tenir 

constància de l’acumulació 
de terres en algunes tapes de 
recollida d’aigües però nega 
que estiguin embussades. 
Respecte a les males herbes 
diu que “es van fent segues 
puntualment. Aquestes ja 
estan programades i a Palou 
es faran en poc temps”.  

Camps indica que un cop 
es va rebre la petició de 
l’Associació de Veïns i es 
va visitar la zona, el tema 
es va remetre als tècnics de 
l’Ajuntament, que són els 
que concreten les actuacions 
que cal fer. “Se seguirà el 
protocol rutinari i en aquest 
cas no es farà cap acció espe-
cial, per manca de finança-
ment”.  Segons el regidor, 
el protocol de prevenció 
d’incendis que han de seguir 
implica el manteniment 
i neteja de les zones amb 
vegetació a l’estiu, de mane-
ra que fer-ho al juny hauria 
malbaratat recursos.

“Hi ha males 
herbes i tapes 
de clavegueram 
tamponades”, diu 
Joan Estapé

La campanya “La 
fam no fa vacances” 
recull més de 300kg 
de menjar a Bellavista
Les Franqueses

La jornada solidària del 12 
de juliol, dins la campanya 
“La fam no fa vacances”, 
del Banc d’Aliments, va 
recaptar més de 300 quilos 
d’aliments bàsics a Bellavista 
que s’han distribuït a Càritas 
i al Xiprer. L’activitat la va 
organitzar la Taula d’Entitats 
i l’Oficina del Pla de Barris. 
Fins al dia 20 hi ha punts de 
recollida de menjar a l’ofici-
na i als comerços de l’Associ-
ació de Botiguers.

Sant Celoni obre un nou 
període per demanar horts 
Sant Celoni

L.V.

Sant Celoni ha obert un nou 
període per que els ciutadans 
i col·lectius del municipi 
demanin parcel·les d’horta 
pública al Molí de les Planes.

Els requisits per accedir 
a aquests espais de terra és 
ser major d’edat, estar empa-
dronat a Sant Celoni, no 
disposar de cap altre terreny 
de conreu i no tenir deutes 
amb la hisenda local. En el 

cas de les entitats, cal que 
siguin associacions sense 
afany de lucre amb seu social 
al municipi i estiguin inscri-
tes al registre municipal. Els 
sol·licitants s’han d’adreçar a 
l’Oficina d’Atenció Ciutada-
na i les parcel·les s’atorgaran 
per ordre de petició. Des de 
l’any passat, s’han assignat 
49 terrenys. 

L’Ajuntament ha fet un 
taller d’horticultura adreçat 
als hortolans per a una gestió 
més eficient dels conreus.


