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Una veïna 

d’Hostalric mor 

a la C-35 a Sant 

Celoni en topar 

contra un arbre

Sant Celoni

EL 9 NOU

Una dona de 59 anys i veï-
na d’Hostalric (la Selva) va 
morir aquest divendres al 
matí després de topar contra 
un arbre a la carretera C-35 
prop de la Batllòria, en terme 
de Sant Celoni. L’accident es 
va produir cap a 2/4 de 9 del 
matí a l’altura del quilòmetre 
62, prop de l’empresa Inacsa. 

Per causes que es desconei-
xen, el vehicle que conduïa 
Maria Aparecida F.E. va topar 
contra un arbre i va quedar 
entravessat a la calçada. La 
dona va quedar atrapada a 
l’interior del vehicle. Els 
Bombers i els serveis sani-
taris li van fer una primera 
assistència sanitària però la 
dona va acabar morint abans 
de poder ser rescatada. S’ha-
via mobilitzat un helicòpter 
del Sistema d’Emergències 
Mèdiques que no va arribar a 
intervenir en el salvament.

Fins al lloc del xoc, hi van 
anar tres dotacions dels 
Mossos de trànsit, una dels 
Bombers i dues ambulàncies 
del SEM. Segons Trànsit, no 
hi va haver afectacions desta-
cades al trànsit.

És el segon accident mor-
tal d’aquest 2013 al Vallès 
Oriental després del que hi 
va haver dimecres passat a la 
tarda a la C-59 a Sant Feliu 
de Codines.

Granollers

F.P.

El govern català deu a l’Ajun-
tament de Granollers 7,5 
milions d’euros de subvenci-
ons i altres recursos econò-
mics compromesos. El 40% 
d’aquest deute correspon a 
tres obres acabades almenys 
fa dos anys: la reforma del 
carrer Anselm Clavé –es va 
inaugurar el setembre de 
2010–, el pavelló del Congost 
–es va estrenar el març de 
2011– i el Pla de Barris a la 
zona del Congost, que va cul-

minar totes les obres fa dos 
anys. Ho va explicar l’alcalde 
Josep Mayoral en la confe-
rència de balanç de 2012 i 
perspectives per al 2013 que 
va fer aquest dijous al vespre 
al Museu. 

Per a l’alcalde, el pitjor de 
tot plegat és que no es veu 
“consignació per fer front a 
aquestes obligacions”. Això 
genera tensions de tresore-
ria i obliga l’Ajuntament a 
demanar préstecs per poder 
pagar al dia a les empreses 
que fan les obres. Aquest 
fet ha multiplicat la despesa 

municipal en interessos ban-
caris. L’any 2009, van ser de 
zero euros. El 2010 va pujar a 
57.000 euros i l’any següent 
es va enfilar fins a 144.000 
euros. El 2012 es tancarà amb 
unes despeses financeres de 
245.000 euros. “Són diners 
que m’hauria agradat poder 
destinar a actuacions socials 
o a la millora de carrers”.

En la conferència, Mayoral 
va destacar els bons resul-
tats del pla de xoc per al 
foment de l’economia on es 
va destinar un milió d’euros 
l’any passat i que es repeti-

rà aquest 2013. “Treballem 
per acompanyar l’economia 
productiva”. Va reiterar que 
seguiran al costat de “les per-
sones que pitjor ho passen” 
a través dels serveis socials 
municipals i faran accions 
per evitar que “els joves 
hagin de seguir marxant del 
país per trobar feina”. Aquest 
2013, posaran l’accent en 
el manteniment però sense 
renunciar a noves obres. Va 
destacar la reforma del car-
rer Girona –s’adjudicarà en 
breu– o de Príncep de Viana i 
les voreres d’Àngel Guimerà.

La Generalitat acumula un deute de 7,5 milions amb l’Ajuntament per diverses obres

El govern encara deu a Granollers els 
diners de la reforma de la Carretera

Cita anual al Museu

Granollers

L’alcalde de Granollers, Josep Mayoral 

(PSC), va fer aquest dijous la conferèn-
cia anual per fer balanç de l’any que s’ha 
tancat i marcar les prioritats municipals 
per al nou. Hi van assistir unes 150 per-

sones que van omplir la sala del Museu. 
Entre els assistents, regidors de govern 
i oposició, membres d’entitats de la ciu-
tat i diversos càrrecs municipals.

La nova residència de la FVO a 
Granollers acollirà 24 persones
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L’alcalde Mayoral i la consellera Munté amb Marquès al seu darrere

Granollers

F.P.

La nova llar-residència per 
a persones amb discapaci-
tat que la Fundació Priva-
da Vallès Oriental (FVO) 
comença a construir aquest 
dilluns al barri Congost de 
Granollers acollirà 24 per-
sones en una primera fase. 
L’entitat preveu que el cen-
tre entri en funcionament 
d’aquí a poc més d’un any. 
Aquest dissabte al migdia, el 
president de la FVO, Esteve 
Marquès; la consellera de 
Benestar Social, Neus Mun-
té, i l’alcalde de Granollers 
Josep Mayoral, van col·locar 
la primera pedra del nou 
equipament.

El projecte es desenvolupa-
rà en dues fases i té un pres-
supost d’un milió d’euros, 

que assumeix íntegrament 
la FVO a partir de recursos 
propis. La segona fase, amb 
capacitat per a 20 persones 

més, s’iniciarà a finals de 
2014. Serà la cinquena resi-
dència de la FVO que també 
té una llar assistida.


