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La Garriga mostra com era la vida al refugi antiaeri i explica 
experiències de dones a la reraguarda durant la guerra
La Garriga

Unes 50 persones van participar dissabte en les visites guiades que es van fer 
al refugi antiaeri de l’estació de la Garriga amb motiu del 74è aniversari del 
bombardeig de l’aviació franquista. La companyia Subterrànies va explicar 
com es vivia en un refugi i, al mateix temps, les experiències durant la guerra 
de tres persones que s’hi havien refugiat: una dona que tenia el marit al front, 
una infermera i una nena que jugava fent dibuixos. Al final de la visita també 
es podia veure un documental en què diverses dones que havien viscut a la 
reraguarda explicaven els seus records.
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Més de 200 persones a la presentació a Granollers d’un 
documental sobre el moviment dels sense terra al Brasil
Granollers

Més de 200 persones van participar dijous al vespre a la presentació del docu-
mental Educar és la millor manera de lluitar que han fet el cineasta Agustí 
Corominas, de Granollers, i Rosa Cañadell, secretària general del sindicat 
USTEC-STEc. L’acte, que es va fer al centre de cultura del carrer Joan Camps, 
estava organitzat per aquest sindicat de mestres, l’Associació Cultural i Metrò-
poli vídeo films. Corominas i Cañadell van presentar el documental i, després 
de la projecció, es va fer un debat entre tots els assistents. Va ser enregistrat fa 
un any al Brasil. Aquest dimarts a 2/4 de 9 del vespre es projecta a Cardedeu.
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El grup de voluntaris fa gairebé 20 anys que està en un garatge llogat que paga l’Ajuntament

El parc de Bombers de Figaró, en 
perill pel cost del lloguer del local
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El parc dels bombers voluntaris de Figaró haurà de tancar si no troba qui pagui el lloguer de l’edifici

Figaró-Montmany

EL 9 NOU

El parc de Bombers volunta-
ris de Figaró està amenaçat. 
Segons ha pogut saber EL 9 
NOU, l’Ajuntament ha comu-
nicat al grup de bombers 
voluntaris que està decidit 
a deixar de pagar el lloguer 
de les instal·lacions que ocu-
pen des de 1993 al davant 
del camp de futbol. Es tracta 
d’un garatge i un petit local 
adossat que són de propietat 
privada, als baixos d’un edi-
fici d’habitatges. Els volunta-
ris –uns 25 en total, la majo-
ria veïns del poble– temen 
que la Generalitat no vulgui 
assumir aquest cost i acabi 
tancant el parc. 

Per parlar del futur de 
l’equipament, hi ha prevista 
una trobada del conseller 
d’Interior, Ramon Espada-
ler, i altres responsables del 
departament amb l’alcalde 
de Figaró, Lluc V. Pelàez, 
aquest dijous a Barcelona. 
Tant l’alcalde com el Depar-
tament d’Interior han decli-
nat fer declaracions a l’espe-
ra de la trobada de dijous.

Durant gairebé 20 anys, 
l’Ajuntament de Figaró s’ha 
fet càrrec del cost del llo-
guer, uns 1.000 euros al mes, 
tot i que les competències 
corresponen a la Generalitat. 
L’octubre de 2011, l’exconse-
ller d’Interior, Felip Puig, va 

assegurar que la Generalitat 
assumiria aquest cost durant 
l’any passat. Això, però, no 
s’ha materialitzat i l’Ajunta-
ment continua assumint la 
despesa. En la trobada, Puig 
també va prometre donar pri-
oritat a la construcció d’un 
nou parc en uns terrenys pro-
pers a les piscines municipals 
que s’havia de desencallar 
aquest 2013.

Aquest parc de Bombers 
voluntaris està situat en un 
punt estratègic: és l’únic 

que hi ha entre Granollers i 
Vic i, per tant, garanteix una 
reacció ràpida en cas d’inci-
dències en poblacions situa-
des enmig de les capitals del 
Vallès Oriental i Osona. A 
la vegada, també està situat 
al peu del Parc Natural del 
Montseny i de l’espai prote-
git dels cingles de Bertí. 

Els bombers de Figaró fan 
més de 200 sortides l’any: 
una bona part deriven d’ac-
cidents de trànsit a la C-17. 
També s’encarreguen de la 

intendència dels Bombers 
professionals quan hi ha inci-
dències de llarga durada, per 
exemple, en grans incendis 
forestals o en instal·lacions 
industrials. 

Segons les mateixes fonts, 
els Bombers de Figaró ente-
nen que no els poden encabir 
al parc de professionals de 
Granollers perquè ja té una 
important manca d’espai. A 
més, això podria representar 
que bona part dels voluntaris 
deixessin el cos.

Tres detinguts a 
Sant Celoni en ser 
sorpresos intentant 
robar en un pis
Sant Celoni

Els Mossos i la Policia Local 
de Sant Celoni han detingut 
tres homes acusats d’intent 
de robatori en un pis del car-
rer Doctor Fleming. Els fets 
van passar aquest divendres 
al migdia. Un veí va sentir 
sorolls al pis de sobre i va 
sortir a veure què passava. En 
veure’s sorpresos, els lladres 
van fugir. El veí va alertar la 
Policia Local, els va facilitar 
una descripció i els va expli-
car que marxaven en direcció 
a l’estació. Una patrulla es va 
desplaçar a l’estació i va inici-
ar una recerca dins d’un tren 
que hi havia estacionat espe-
rant la sortida. En detectar 
la policia, els tres homes van 
marxar corrent, travessant 
les vies en direcció a la C-35. 
Allà els va poder detenir una 
patrulla dels Mossos que 
havia estat alertada prèvia-
ment.

Jutgen un home per 
robar material de 
l’empresa on treballava 
a Canovelles
Canovelles

La fiscalia demana dos anys 
i mig de presó per a un home 
acusat de robar material 
valorat en uns 43.000 euros 
de l’empresa on treballava, al 
polígon industrial Can Cas-
tells, a Canovelles. Francisco 
G.R. està acusat d’un delicte 
continuat d’apropiació inde-
guda. El judici es farà aquest 
dimecres al matí a l’Audièn-
cia de Barcelona.


