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Molts comerciants critiquen l’illa de vianants dels dissabtes al matí

La Garriga ajorna el canvi de 
lloc de les parades del mercat
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Un cartell anunciava aquest dissabte al matí el tall de trànsit al carrer Centre

La Garriga

Helena Masó

La Garriga va tancar l’illa de 
vianants aquest dissabte al 
matí, però no va aplicar la 
redistribució prevista del 
mercat. Els carrers Centre, 
Banys i Calàbria van estar 
tallats al trànsit, però sense 
parades. “Hi ha parades 
que ocupen més espai del 
que els pertoca”, va explicar 
el regidor de Mobilitat, 
Quim Fornés (ICV), que va 
afirmar que abans de fer 
la redistribució s’haurà de 
senyalitzar al paviment la 
ubicació de les parades. 

Dissabte, moltes persones 
van optar per acostar-se al 
centre a peu o amb bicicleta, 
i l’aparcament de bicicletes 
i ciclomotors de la plaça de 
Can Dachs va quedar ple. El 
carrer Banys, Centre i Calà-
bria es van convertir en la via 
d’accés al mercat i en punt de 
trobada entre els ciutadans. 
La majoria de ciutadans i 
marxants es van mostrar 
satisfets amb la nova mesura. 

El principal punt de con-
trovèrsia va ser l’aparcament. 
“Avui encara hem trobat 
aparcament perquè és un cap 
de setmana de pont”, deia 
Maria Puig, veïna de la Garri-
ga. “Espera a la setmana que 
ve”, afegia Glòria Ramisa, 
una altra veïna. La majoria, 
però, valorava la comoditat 
d’anar a comprar “sense 
haver de pujar i baixar vore-
res”, deia Ramona Molist.

Molts botiguers es van 
mostrar descontents amb la 
mesura, tret d’alguns comer-
ciants de roba i calçat. “Amb 

Cinc municipis 
opten als ajuts de 
la llei de barris

Granollers

Cinc municipis del Vallès 
Oriental han presentat pro-
jectes per optar als ajuts de 
la sisena convocatòria del 
programa de la llei de millora 
de barris de la Generalitat. 
Caldes ha proposat un pro-
jecte per millorar el centre 
històric; Figaró, el nucli 
antic; Granollers, el barri de 
Can Bassa; Mollet, el barri de 
Plana Lledó, i Sant Feliu, el 
nucli antic entre els torrents 
del Tura i l’Escletxa. A tot 
Catalunya s’han presentat 53 
projectes, i la decisió sobre 
els que s’inclouran en el pro-
grama es coneixerà al juny. 
En les edicions anteriors de 
la convocatòria han rebut 
ajuts Canovelles, per la Barri-
ada Nova (2005), i Granollers, 
pel barri Congost (2006). 

Tres vallesans, 
acusats de conduir 
sense carnet

Granollers

Tres veïns del Vallès Orien-
tal han estat imputats per un 
delicte contra la seguretat 
en el trànsit per conduir 
sense tenir el carnet des que 
dijous va entrar en vigor la 
modificació del Codi Penal. 
Un dels tres, Jonny Ruisdael 
F.Z., veí de Granollers, va ser 
detingut per conduir tenint 
el carnet suspès per una 
decisió judicial. Una patru-
lla dels Mossos el va aturar 
a la C-17, a Parets. En fer-li 
la prova, va donar una taxa 
d’alcohol de 0,85 mil·ligrams 
per litre d’aire espirat. El 
mateix dia els Mossos van 
imputar un home per condu-
ir sense carnet a Sant Antoni 
de Vilamajor. Divendres, els 
Mossos van denunciar un 
veí de Parets que conduïa un 
ciclomotor sense llicència.

aquesta mesura, potencien 
que els diners marxin fora”, 
deia Maria Icart, de la fruite-
ria Graví. “Fa molta ràbia que 
les coses es facin sense escol-
tar els altres”, criticava Rosa 
Bessón, de la carnisseria 
Argelagués. Cristina Serrano, 
de la llibreria L’Esplai, es va 
mostrar en desacord amb les 
formes com s’havia impulsat 
el projecte, i els comerços del 
carrer Calàbria van demanar 
que es redistribuís el mer-
cat al llarg del carrer: “Ens 
deixen molt apartats”, es 
queixava Marisol Díaz, de la 
llenceria Bassi. “Les parades 
haurien d’estar repartides 
per tots els carrers”, va afegir 
Consol Borrell, del Forn del 
Sol.  

CiU munta una parada per 
criticar la decisió del govern
La Garriga

H.M.

El grup municipal de CiU 
va instal·lar un tendal a la 
plaça de l’Església durant el 
matí de dissabte per mostrar 
la proposta de mobilitat 
que es volia impulsar des 
de l’anterior govern (CiU i 
ERC), que preveia l’illa de 
vianants des del carrer de 
la Doma fins a Torrent de la 
Sínia. 

“Diem no a aquesta illa 
de vianants, a com s’ha dut 
a terme aquest procés”, va 

dir l’exalcaldessa Meritxell 
Budó. Fent referència a l’acte 
informatiu sobre l’illa de via-
nants que es va fer dimarts 
passat, Budó va dir que “no 
va ser un acte participatiu, 
sinó un acte informatiu 
d’una decisió presa unilate-
ralment pel quadripartit”. 
CiU va denunciar “la precipi-
tació” de la proposta i “l’au-
toritarisme de la senyora 
Bulbena i el senyor Fornés” 
i la “passivitat del regidor 
de Participació Ciutadana, 
el senyor Aspa,” pel que fa a 
l’illa de vianants. 

La Generalitat adjudica les obres 
del segon institut de les Franqueses
Les Franqueses

EL 9 NOU

El Departament d’Educació 
de la Generalitat, a través de 
l’empresa pública GISA, ha 
adjudicat les obres de cons-
trucció del segon institut de 
secundària de les Franque-
ses. Fonts del Departament 
han avançat que el nou cen-
tre estarà acabat en el termi-
ni d’un any i mig o dos.

El nou institut tindrà tres 
línies d’educació secundària 
obligatòria (ESO) i dues de 
batxillerat, i el pressupost de 
construcció és de 5,2 milions 

d’euros. El nou institut es 
construirà a la cantonada 
del carrer Joan Maragall i la 
carretera de Ribes, en uns 
terrenys que ja fa anys que 
va cedir l’Ajuntament.

El segon centre de secun-
dària és una de les principals 
reivindicacions de les Fran-
queses en matèria educativa. 
Aquest mateix estiu han de 
començar les obres de cons-
trucció de la nova escola de 
Bellavista i s’han d’instal-
lar els mòduls provisionals 
a tocar del cementiri que 
han d’acollir els alumnes 
de la futura escola de Corró 

d’Avall, que també s’ha de 
construir prop del cementiri, 
al carrer Joan Maragall. Els 
alumnes d’aquestes dues 
noves escoles, la de Bella-
vista i la de Corró d’Avall, 
han estat escolaritzats fins 
ara, de manera provisional, a 
les dependències de l’escola 
Guerau de Liost. 

Les associacions de pares 
d’alumnes d’aquests centres 
han protagonitzat accions 
de protesta en els darrers 
mesos. L’alcalde Esteve 
Ribalta ha reclamat a Educa-
ció que acceleri la seva cons-
trucció.

Cremen dos 
contenidors a 
Sant Celoni

Sant Celoni

Dos incendis van calcinar 
divendres amb només 20 
minuts de diferència dos 
contenidors de brossa a 
Sant Celoni. El primer foc 
va començar pocs minuts 
després de les tres de la mati-
nada a l’avinguda de la Pau i 
va afectar un contenidor de 
paper. L’altre foc va comen-
çar uns cinc minuts abans de 
dos quarts de quatre al carrer 
Campins. Els dos punts estan 
relativament propers. Una 
sola dotació dels Bombers 
va treballar per apagar les 
flames en tots dos llocs i va 
actuar durant mitja hora 
aproximadament. 

La loteria deixa 
90.000 euros en 
premis a la comarca

Cardedeu

Les diferents loteries de 
l’Estat han deixat més de 
90.000 euros en premis els 
darrers dies a la comarca. 
El 30 d’abril el sorteig de 
la Bonoloto va donar un 
premi de 52.321 euros a 
una butlleta de cinc encerts 
més el complementari, vali-
dada a l’administració del 
carrer Diagonal Fivaller de 
Cardedeu. El dia 1 de maig la 
Primitiva va deixar un premi 
de 39.039 euros per una but-
lleta, també de cinc encerts 
més el complementari, que 
havia estat validada a l’admi-
nistració del carrer Pompeu 
Fabra de Montmeló.


