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AssociAcions de veïns

Les associacions de veïns no són per fer cursos de 
macramé. Qui ho diu és un jove de 27 anys que 
ha posat contra les cordes el govern municipal de 
Salamanca. Ha mobilitzat milers de veïns contra 
la decisió de pujar les taxes de l’Ajuntament. Un 
increment superior, en alguns casos, al 80 per cent. 
Per aquest jove les associacions de veïns han de 
lluitar. I és cert que ara, en la majoria dels casos, 
es dediquen  estrictament al fet lúdic: cursos de 
cuina, de ball, i com ell diu, de macramé. El cas de 
Salamanca es força assimilable al nostre entorn.  
Potser aquí els governs són més dialogants. Han 
creat, fins i tot,  regidories de participació ciuta-
dana. Una manera, com una altra, de canalitzar i 
controlar les inquietuds ciutadanes. És un error. 
La força d’aquestes organitzacions és mantenir-se 
lluny de les púrpures del poder. De les adulacions 
i bones paraules dels qui manen. Però  cauen a la 
temptació. Molts líders veïnals han acabat fent 
el salt a la política, i arraconant el seu compro-
mís social. Els governs volen engolir la seva força 
i abaixar el to de la seves reivindicacions. Es pot 
fer política fora de les estructures dels partits. Són 
necessaris espais de llibertat, de debat, sense argu-
mentaris partidistes. Però costa molt. Aquest jove 
de Salamanca té raó. 

Les associacions de veïns han renunciat a exigir, 
i a reclamar. Fa temps. I són moltes les ciutats on 
les associacions de veïns es dediquen, només, a fer  
cursos de macramé.

extrAvAgàncies culinàries

Un bon amic, l’Eugeni Rius, és a punt de publi-
car un nou llibre: sobre gastronomia. A l’Eugeni li 
agradar menjar bé i és un excel·lent cuiner. Té un 
paladar curiós i ben entrenat. Forma part també 
d’una soci-
e t a t  g a s -
tronòmica, 
l a  P e n y a 
Calipo, de 
Granollers. 
Sota el mes-
tratge del 
cuiner Pep 
S a l s e t e s 
m e n g e n  i 
fan tertú-
lia de taula. 
L’ E u g e n i , 
d o n c s ,  
c o n e i x  i 
reconeix la 
bona cuina. 
I ara ens ho 
vo l  e x p l i -
car  en un 
llibre. L’ha 
titulat Les extravagàncies del fashion-food.  Segons 
diu ell mateix, el llibre vol ser  una diagnosi sobre 
el moment actual de la nostra cuina, amb criteri i 
sense complexos. Un llibre agredolç, afegeix. L’hau-

rem de llegir.  Hi ha receptes i opinions. I malgrat 
ser una defensa de la cuina tradicional, tampoc fa 
una crítica destralera i previsible  de tota la cuina 
fashion. És una reflexió seriosa i amb molt de con-
diment que posa al dia un món tan llaminer com el 
de la cuina. 

Aprenent de pAstisser

Sóc periodista, però no em faria 
res ser aprenent de pastisser. 
A diferència de l’amic Eugeni, 
aquest desig és inabastable per 
a mi. No passo de l’arròs bullit, 
l’ou ferrat i la truita, i descon-
gelar al microones. Però m’ha 
vingut al cap ser pastisser al 
veure un anunci a l’apara-
dor de Can Puigdomènech de 
Granollers. Una de les millors 
de la comarca.  Busquen  apre-
nent. Segur que és una feina 
sacrificada: treballar de nits, 
i dissabtes i diumenges. Ofici 
dur. Però en canvi m’agrada-
ria treballar enfarinat, amb un 
punt de gust de nata i xocolata, 
i fer tortells, i rebosteria dolça. 

Però m’ha passat l’edat. Hauré de continuar fent 
de periodista, i esperar els diumenges per menjar 
unes postres de nata, o de xocolata, o de rebosteria 
dolça. Dolcíssima. 

El periodista Eugeni Rius publica un llibre sobre gastronomia
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L’alcalde recorda que havien de començar al novembre

Sant Celoni critica el retard 
en les obres de supressió de 
tres passos a nivell
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El pas a nivell situat a prop de l’estació de Renfe quedarà suprimit

Es crea la plataforma 
contrària a la planta 
de biomassa

La Garriga

Unes 30 persones a títol 
individual o en representa-
ció d’entitats han constituït 
oficialment una plataforma 
en contra del projecte de 
construcció d’una planta de 
biomassa al sud del terme 
municipal de la Garriga. 
La plataforma té el suport 
d’algunes entitats, com les 
associacions de veïns de 
Ca n’Illa o la dels Gorcs, de 
Llerona. S’anomenarà Pla-
taforma Antiincineradora 
del Congost i estarà formada 
per quatre grups dedicats a 
temes de salut, medi ambi-
ent, aspectes jurídics, i infor-
mació i relacions externes.

Cardedeu 
reformarà el parc 
de la Serreta

Cardedeu

Cardedeu ha començat un 
taller ocupacional per refor-
mar el parc de la Serreta, el 
parc urbà més gran del poble. 
Durant un any, vuit perso-
nes en l’atur treballaran per 
recuperar el parc com a espai 
verd. Les principals actuaci-
ons consistiran a col·locar-hi 
jocs infantils i en la plantació 
d’arbrat. Els treballadors 
rebran formació teòrica i 
pràctica en jardineria. N.L.

Sant Celoni

S.G.

L’Ajuntament de Sant Celoni 
s’ha queixat pel retard de 
les obres de construcció dels 
passos sota la via del tren 
al nucli urbà que haurien 
d’haver començat el darrer 
trimestre de l’any passat. 
“Adif ens va dir que segura-
ment al novembre  iniciarien 
les obres, però això encara no 
ha estat possible per altres 
activitats que tenia l’empre-
sa”,  diu l’alcalde Francesc 
Deulofeu.  El Ministeri de 
Foment i l’Ajuntament van 
signar a l’octubre les actes 
d’ocupació temporal de l’es-
pai de via pública necessari 
per executar les obres dels 
tres passos, però els treballs 
no han començat. 

La primera de les actuaci-
ons serà la construcció del 
pas soterrat per a vianants i 
vehicles al carrer Roger de 
Flor. Els altres dos passos, al 
carrer Sant Francesc i al car-
rer Olzinelles, seran exclu-
sivament per a vianants. 
Aquest darrer pas afavorirà 
la comunicació amb els nous 
habitatges i la futura escola 

que es construiran a l’antiga 
fàbrica Derivados Forestales.

La construcció d’aquests 
tres passos soterrats supo-
saran la supressió definitiva 
dels passos a nivell que enca-
ra hi ha al municipi. El del 
carrer Sant Francesc, per a 
vehicles i vianants, és el més 
concorregut. En el moment 
de l’inici de les obres en 
aquesta zona, el pas quedarà 
tancat als vehicles.

Els passos a nivell són una 
de les poques alternatives 
per connectar les dues parts 
en què està dividit el nucli 
urbà de Sant Celoni pel pas 
de les vies de tren. Les altres 
opcions que hi ha per anar 
a l’altra banda del poble són 
sortir per la carretera comar-
cal i entrar per la porta de 
Llevant o de Ponent, o, des 
de dins del poble, passar pel 
barri de les Torres.

Romà Ruiz 
serà el número 
17 del PSC per 
Barcelona

Montmeló

EL 9 NOU

El primer secretari del PSC al 
Vallès Oriental, Romà Ruiz, 
ocuparà el número 17 en la 
candidatura per Barcelona 
en les eleccions del 9 de març 
al Congrés de Diputats. La 
composició de la llista la va 
decidir dissabte el Consell de 
Federació del PSC, i la princi-
pal aposta de la federació del 
Vallès Oriental no ha acon-
seguit l’objectiu de situar 
Ruiz en un lloc que asseguri 
la seva elecció. L’any 2003 el 
PSC va tenir 14 diputats per 
Barcelona.

En el número 28 de la 
candidatura hi haurà Lau-
ra Rodríguez, nascuda a 
Granollers l’any 1981, quarta 
tinenta d’alcalde i regidora 
de Cultura a l’Ajuntament de 
Canovelles. És mestra de l’es-
cola Joan Sanpera i Torres, de 
les Franqueses.

El primer dels suplents 
de la llista és l’alcalde de 
Sant Feliu de Codines, Pere 
Pladevall. Els dos altres can-
didats proposats pel PSC de 
la comarca, Àlex Valiente, 
de la Garriga, i Anna Blanc, 
de Santa Eulàlia, han quedat 
fora de la candidatura. 


