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Preus: anticipada i VIPS 10 - mateix dia 12 

CONSUMEIX MÉS X MENYS! 
ara            t’ofereix dues 
modalitats de packs de consumició:

Podràs demanar qualsevol tipus de consumició (cervesa, 
refresc, cubata, còctel...)

      Vàlid per a totes les sessions de la temporada 2008/2009
      Ideal per a grups, clients habituals, VIPS...
      Ideal per a grups de sopars d’empresa.

REGAL CLIENTS VIP: PER CADA PACK US 
DONEM UNA AMPOLLA DE CAVA

C. Quevedo, 11 - 08400 GRANOLLERS
www.pianoblau.com
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Tret de sortida a la plantada de 500 
arbres al passeig del riu Tenes

Parets del Vallès

Un centenar de persones es va reunir diu-
menge al passeig del riu Tenes, darrere el 
camp de futbol Josep Seguer de Parets, per 
donar el tret de sortida a la plantada de 500 
arbres de ribera amb l’objectiu de reforestar 
part dels marges del riu. L’acte era organitzat 
per l’Escola de la Natura amb la col·laboració 
del Consorci del riu Besòs. L’objectiu final 
és plantar arbres al voltant del riu Tenes en 

el tram comprès entre el camp de futbol i 
la verneda, i a la Riera Seca, entre el carrer 
Llibertat i la Torre d’en Malla. Durant la 
jornada de diumenge es va informar del pro-
jecte però no es van plantar els arbres, ja que 
per les seves dimensions –entre tres i quatre 
metres d’alçada– hauran de ser plantats per 
una empresa especialitzada, ja que la seva 
manipulació comporta un cert risc. Hi hau-
rà freixes i lledoners i tres tipus d’arbustos 
(llentiscles, marfulls i saücs).  Sí que es van 
plantar dos lledoners i 60 arbustos, de forma 
simbòlica. O.F.
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Uns 300 veïns participen 
en la inauguració del 
nou poliesportiu de Can 
Bassa, a Granollers
El BM Granollers farà servir el pavelló
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Molts veïns es van acostar fins al nou pavelló del barri de Can Bassa que es va obrir diumenge per primer cop

Granollers

Jordi Asturgó

El barri de Can Bassa de 
Granollers ja compta amb 
el nou pavelló poliesportiu. 
Aquest diumenge al migdia 
l’alcalde, Josep Mayoral, 
el regidor d’Esports, Josep 
Maria Junqueras, i la 
secretària general de l’Esport 
de la Generalitat, Anna 
Pruna, van inaugurar el nou 
equipament esportiu en un 
acte on van assistir més de 
300 persones, la majoria 
veïns de Can Bassa. També 
hi havia representants de 
diversos clubs esportius de 
la ciutat i de l’escola Mestres 

Montaña i de l’IES Celestí 
Bellera. El nou pavelló el 
faran servir els alumnes 
dels dos centres, els equips 
inferiors del BM Granollers, 
l’Escola de futbol sala Ciutat 
de Granollers i l’Associació 
esportiva Celestí Ballera.

Mayoral va destacar que 
el nou pavelló és “el símbol 
de la transformació del barri 
de Can Bassa” i va dir que 
“suposa un pas més per a la 
integració del barri a la resta 
de la ciutat”. L’Associació 
de Veïns de Can Bassa havia 
reclamat el pavelló des de la 
posada en marxa de l’escola 
fa més de 20 anys. “Ara els 
nostres fills ja no s’hauran de 

desplaçar a altres punts de la 
ciutat per poder fer esport”, 
deia Maria Rodríguez, porta-
veu de l’associació de veïns.

Les obres han costat 3,2 

milions d’euros, dels quals 
834.000 els ha aportat el 
Consell Català de l’Esport.

L’edifici té 3.200 metres 
quadrats i és format per dos 

nivells. En el més alt hi ha la 
pista, la graderia i els magat-
zems i en el més baix el vestí-
bul, els vestidors, els lavabos 
i la sala polivalent.

Crema part d’un camió 
carregat de fruita a la Roca
La Roca del Vallès

EL 9 NOU

Un incendi va cremar un 
remolc d’un camió que trans-
portava fruita aquest dis-
sabte al vespre a l’autopista 
AP-7 a l’alçada de la Roca. El 
foc es va produir cap a 2/4 
de 9 del vespre i va calcinar 
completament el remolc. 
Els Mossos van haver de 
tallar dos dels tres carrils de 

l’autopista en sentit Girona 
a l’alçada del quilòmetres 
128 durant més d’una hora, 
segons han explicat fonts del 
Servei Català del Trànsit. La 
circulació va quedar resta-
blerta amb normalitat a les 2 
de la matinada. Amb tot, les 
retencions no van superar 
el quilòmetre. Quatre dota-
cions dels Bombers van tre-
ballar per apagar les flames 
durant unes dues hores.

Laura Costa, de Sant 
Celoni, i Àlex Sastre, 
de Granollers, entren 
a la direcció de la JNC
Sant Celoni/Granollers

Laura Costa, de Sant Celoni, 
i Àlex Sastre, de Granollers, 
han entrat a formar part del 
comitè executiu nacional de 
les JNC. Costa presidirà el 
consell nacional de la JNC, 
mentre que Sastre dirigirà 
l’àrea d’activisme i acció 
nacionalitzadora. Marta Igle-
sias, de Bigues i Riells, també 
ha entrat a l’executiva.


