
Fundació Arts Musicals de la Vall del Tenes,

sobre l’adopció de diversos acords

A la reunió del Patronat de la Fundació Privada Arts Musicals 
de la Vall del Tenes, celebrada el dia 19 de maig de 2013, es 
van adoptar, entre altres, els següents acords:

a) L’extinció de la Fundació Privada Arts Musicals de 
la Vall del Tenes.

b) La destinació, mitjançant la cessió global dels 
actius i passius de la Fundació Privada Arts Mu-
sicals de la Vall del Tenes, a favor de l’Escola de 
Música de la Vall del Tenes, quina titularitat és de 
la Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del Te-
nes.

Als efectes legals oportuns, s’informa a les persones que 
acreditin un interès legítim i els creditors de l’entitat cedent 
i als de l’entitat cessionària, que tindran dret a conèixer, a la 
seu de la Fundació cedent (Centre Cívic La Fàbrica, carrer del 
Gual, s/n – 08187 Santa Eulàlia de Ronçana), el text íntegre 
dels acords esmentats, així com a formular-hi observacions, 
aportar-hi informació o oposar-se a la seva execució en 
el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la data de 
publicació d’aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat 

de Catalunya.

Santa Eulàlia de Ronçana, 16 de juliol de l’any 2013

Àlex Granda Pinart
(President de la Fundació Arts Musicals de la Vall del Tenes – en liquidació)

Dilluns, 22 de juliol de 2013
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Els vehicles es ressenten del mal estat de la parcel·la privada

Veïns de Lliçà d’Amunt denuncien 
el mal estat d’un solar ple de sots

Lliçà d’Amunt

Júlia Hinojo

Ricard Amenábar és un dels 
veïns de Lliçà d’Amunt que 
es queixa del mal estat de 
l’esplanada privada dels pisos 
de Can Font, situada al cen-
tre del municipi. La molèstia 
principal és la quantitat de 
sots que hi ha al terreny i el 
voral descarnat que hi ha a la 
sortida de la plaça pel carrer 
Aliança. “Si no coneixes la 
zona, segur que fregues els 
baixos del cotxe”, assegura 
Amenábar, que des que va 
arribar a Lliçà –fa 17 anys– 
sempre ha vist la zona que hi 
ha al davant del seu habitatge 
de la mateixa manera: com 
un “suburbi”.

L’altra preocupació dels 

veïns és la pols que s’alça 
quan els cotxes hi circu-
len. L’Ajuntament va rebre 
dilluns la instància que 
demana “rapidesa” per solu-
cionar un problema que 
“està empitjorant”. Camions 
de grava de l’Ajuntament 
aplanen la zona cinc o sis 
cops l’any, però la pluja i la 
circulació de vehicles han 
estat insuficients per arre-
glar definitivament un solar 
que sovint es fa servir com a 
pàrquing. 

“Hem intentat parlar amb 
els propietaris de l’esplanada 
per asfaltar-la, però no hi ha 
hagut manera d’arribar a un 
acord”, es lamenta l’alcalde, 
Nacho Simón, que admet que 
l’estat de la parcel•la és “un 
mal de tota la vida” on l’Ajun-

tament no pot actuar. Fins 
ara s’havien tapat els forats 
per evitar els sots, però això 
provocava que “els cotxes 
anessin massa ràpid” i que 
“s’aixequés més polseguera”, 
afirma Simón. Per aquesta 
raó, aquest any s’ha decidit 
deixar els sots com estan 
per obligar a reduir la velo-
citat. Simón explica que de 
moment cap conductor amb 
el cotxe espatllat ha posat 
una denúncia perquè “la gent 
que passa per l’esplanada ho 
sap”. La mala il•luminació 
que hi ha a la parcel·la també 
molesta alguns veïns i Simón 
reconeix que és insuficient, 
malgrat el fanal que l’any 
passat es va instal·lar al cos-
tat. “Els propietaris no ens 
permeten més”. 
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L’esplanada dels pisos de Can Font, al centre de Lliçà d’Amunt, sense asfaltar i ple de sots

La fiscalia demana fins a 10 anys a dos homes serbis i una dona moldava

Jutgen tres acusats de prostituir 
dones a la C-35, a Sant Celoni
Sant Celoni 

EL 9 NOU

La fiscalia demana fins a 10 
anys de presó als serbis Mio-
drag P. i Zoltan B, i a la mol-
dava Ina T. per obligar quatre 
ucraïneses i una croata que 
es prostituïssin des del maig 
fins al desembre de 2011. 
Segons les conclusions
provisionals de la fiscalia, 
els acusats es van lucrar 
amb l’activitat sexual de les 
noies, que tenia lloc als qui-

lòmetres 59 i 60 de la C-35, 
corresponent al municipi de 
Sant Celoni. La secció sisena 
de l’Audiència de Barcelona 
jutjarà els presumptes autors 
–sense antecedents penals– 
dilluns, dimarts i dimecres a 
les 10 del matí. Els delictes 
d’organització criminal i de 
prostitució coactiva que se’ls 
imputen també han fet que 
el fiscal demani una multa 
de prop de 5.500 euros a 
cada acusat, una mesura de 
llibertat vigilada de cinc anys 

i el pagament dels costos pro-
cessals. 

A qui s’imposa la condem-
na més llarga és a Miodrag, 
que donava instruccions a 
la resta de còmplices i que 
controlava els diners que les 
dones obtenien de l’exercici 
de la prostitució. Les noies, 
que van arribar a Espanya el 
2011 amb una edat d’entre 
18 i 37 anys, sense conèixer 
la llengua espanyola, pres-
taven els serveis sexuals en 
jornades que anaven “del 

matí a la nit els set dies a la 
setmana” i sota la vigilància 
dels acusats, que van aprofi-
tar la “situació personal de 
fragilitat” de les noies per 
convèncer-les que els propor-
cionarien un lloc de treball i 
protecció.  

El fiscal també demana al 
jutge que s’interroguin els 
acusats, s’examinin els tes-
timonis i es llegeixin fonts 
documentals, incloses les 
declaracions dels presumptes 
autors i dels testimonis. 

La fundació calderina 
Educació Solidària 
organitza un esplai a 
la Costa d’Ivori
Caldes de Montbui

La fundació Educació Solidà-
ria, que forma part de l’Esco-
la Pia de Caldes, ha organit-
zat unes colònies solidàries 
a la Costa d’Ivori, on partici-
paran els calderins Jordi Vilà, 
Queralt Campàs, Anna Mur i 
Pol Linares. Les colònies van 
adreçades a infants d’entre 
6 i 15 anys, i duraran dues 
setmanes, que s’afegiran a 
una setmana de formació per 
als monitors. Faran activitats 
de coneixença i de lleure, i 
portaran menjar als nens. 
L’aventura, que s’organitza 
cada estiu, començarà el dia 
31 d’aquest mes i acabarà al 
final d’agost. 

Granollers organitza la 

primera conferència de Ciutats 

per la Pau a la Mediterrània

Granollers

EL 9 NOU

Granollers ha organitzat 
la primera Conferència de 
Ciutats per la Pau a la Medi-
terrània, que es farà del 19 
al 21 de setembre a Aubagne 
(França). Els representants 
de la xarxa d’Alcaldes per la 
Pau participaran en aquesta 
primera reunió, que tindrà 
l’objectiu de reafirmar els 
trets comuns de les ciutats 
que envolten la Mediterrània 
i de transmetre un missatge 
positiu referent al destí col-

lectiu d’aquestes ciutats. 
D’altra banda, l’alcalde 

de Granollers i el vicepre-
sident de Mayors for Peace 
va pronunciar dijous passat 
el discurs inaugural de la 
28a edició del curs d’estiu 
de la Universitat per la Pau. 
Enguany la reflexió se cen-
trarà en “la democràcia com a 
garantia de la dignitat huma-
na”. Mayoral va defensar que 
les polítiques de pau i convi-
vència es construeixen par-
tint de la pròpia realitat de 
cada ciutat i donant impor-
tància a la proximitat. 


