
Sra. Rius
Si lo que Vd. busca es 
tranquilidad le prop. 

Sras. y Srtas. no prof. en 
pisos y aptos. H. conv.

93 430 19 46 - 93 439 63 93

HEM RENOVAT PER OFERIR-LI UN MILLOR SERVEI
MÉS DE 57 ANYS ASSESSORANT

Plaça de la Porxada, 9  -  GRANOLLERS - Tel. 93 879 24 07

Bar restaurant
amb habitatge

a Bigues i Riells
EN VENDA O TRAPÀS

Finca rústica apta per a hotel, 
casa rural i casa de colònies.

En ple funcionament des de 1925.

Tel. 653 32 03 30

Dilluns, 19 de maig de 2008

POLÍTICA I SOCIETAT NOU9EL 5

La decisió es va prendre mitjançant votació a l’Assemblea d’Unió Popular, dissabte

La CUP dóna per trencat 
l’acord amb CiU a Sant Celoni
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Regidors i altres membres de la Candidatura d’Unitat Popular de Sant Celoni en l’assemblea de dissabte

CiU i ERC van aprovar una moció en el ple de dijous

El ple de la Roca rebutja l’àrea 
residencial de la Torreta

La Roca del Vallès

Norma Levrero

L’Ajuntament de la Roca ha 
formalitzat la seva oposició 
a la construcció de l’àrea 
residencial estratègica (ARE) 
de la Torreta amb una moció 
que es va aprovar dijous al 
ple amb els vots del govern 
(CiU i ERC). Segons va 
explicar l’alcalde Rafael Ros 
(CiU), la setmana passada 
la Generalitat va comuni-
car que ja havia adjudicat 
la redacció del projecte de 
l’ARE de la Roca, en contra 
de la voluntat de l’Ajunta-
ment. Això no ha agradat al 
govern, que assegura que 

paral·lelament estava nego-
ciant amb el Departament de 
Política Territorial la divisió 
de l’àrea en dues zones urba-
nitzables de menys densitat.  

L’alcalde va explicar que 
buscaran el suport de la 
Federació Catalana de Muni-
cipis per defensar les compe-
tències que tenen els governs 
locals davant la Generalitat, 
ja que el decret aprovat el 
mes d’octubre pel Govern 
català per crear les àrees resi-
dencials estratègiques “és 
absolutament inconstitucio-
nal”. Els motius de l’oposició 
per part del govern de la 
Roca a l’ARE de la Torreta és 
la gran densitat d’habitatges 

prevista –uns 700 pisos—i un 
creixement sobtat que crearà 
problemes de mobilitat. El 
PSC, malgrat estar d’acord 
que l’ARE de la Torreta no 
beneficia el municipi, va abs-
tenir-se a la votació al·legant 
falta d’informació. El por-
taveu i exalcalde, Miquel 
Estapé, va proposar celebrar 
un ple extraordinari per 
treballar conjunts una nova 
proposta. El PSC va presen-
tar una altra moció per recu-
perar el projecte residencial 
de Can Granota, a tocar de 
Granollers. La moció socialis-
ta no es va aprovar perquè va 
rebre els vots en contra del 
CiU i ERC.  

Sant Celoni

Yolanda Duque

Les discrepàncies sobre l’àrea 
residencial estratègica (ARE) 
que preveu la Generalitat 
a Can Riera de l’Aigua han 
provocat que la CUP acabi 
retirant el seu suport al 
govern de CiU a l’Ajuntament 
de Sant Celoni. Amb 36 
vots a favor, 15 en contra i 
3 abstencions, els assistents 
a l’Assemblea d’Unitat 
Popular d’aquest dissabte 
van demanar a la directiva 
del grup que deixi sense 
efecte l’acord d’investidura i 
governabilitat signat després 
de les eleccions municipals. 
L’anunci del govern de CiU 
de convocar un referèndum 
per determinar el futur de 
l’ARE no ha convençut els 
simpatitzants de la CUP.

L’escenari polític que s’obre 
ara a Sant Celoni és compli-
cat. CiU, amb set regidors, 
governarà en minoria amb 
la pèrdua del suport dels dos 
regidors de la CUP. L’alterna-
tiva d’una moció de censura 
del PSC, grup majoritari, 
amb el suport de la CUP, no 
sembla, de moment, molt pro-
bable. El PSC està d’acord que 
s’impulsi una àrea residencial 
estratègica, però no a Can 
Riera de l’Aigua, i ha proposat 
algunes alternatives.

Albert Ventura, regidor 
de la CUP, va manifestar 
en l’assemblea de dissabte 
que “la consulta popular és 
fruit de la pressió que s’ha 
exercit des de la CUP i és una 
resposta al resultat del ple 
extraordinari, ja que CiU es 
troba en un carrer sense sor-
tida”. La CUP també va dei-
xar clar que vol intervenir en 
la consulta i que proposarà la 
creació d’una junta electoral 
per dirigir-la. 

L’alcalde Francesc Deu-
lofeu (CiU) va comunicar 
a la Generalitat la intenció 
de recórrer a una consulta 
popular. “La Generalitat ha 
dit que no aturarà la redacció 
del projecte”, segons Deulo-
feu, que diu que ara es parla 
de 800 pisos en lloc de 1.200.

Sant Esteve 
aprova un 
pressupost de 
13,6 milions

Sant Esteve de P.

Laia Framis

L’Ajuntament de Sant 
Esteve de Palautordera va 
aprovar dijous el pressupost 
per al 2008, amb prop de 
13,6 milions d’euros i una 
davallada del 60% en les 
llicències d’obra. 

La regidora d’Hisenda, 
Àngels Garriga, diu que 
l’augment es deu a impor-
tants inversions com la 
urbanització del sector de 
ponent, que preveu un crei-
xement de 1.000 habitants 
en els propers anys. Costarà 
8,8 milions i permetrà ampli-
ar el CEIP Vallmanya, fer 
l’ambulatori i 120 habitatges 
protegits. Una altra inversió 
destacada és el pla especial 
de rehabilitació de Santa 
Margarita, la remodelació de 
l’Ajuntament i la reforma del 
parc de davant de l’església. 
Es va aprovar amb els sis vots 
de CiU, l’abstenció dels dos 
regidors d’ERC i els vots en 
contra dels tres de la Plata-
forma per Sant Esteve. 

EL 9 NOU recull 
preguntes per als 
alcaldes de Granollers 
i Sant Fost
Granollers

A la web d’EL 9 NOU –www.
el9nou.cat– encara es poden 
enviar fins aquest dimarts 
preguntes per a l’alcalde de 
Granollers, Josep Mayoral, 
que es publicarà divendres. 
També es poden enviar pre-
guntes per a l’alcaldessa de 
Sant Fost, Montserrat San-
martí, i l’alcalde de Mollet, 
Josep Monràs. Cal accedir a 
l’edició del Vallès Oriental, 
clicar a la pestanya que diu 
Contacta’ns i triar l’opció 
Pregunta al teu alcalde.


