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Dos dels 17 presos 
jutjats pel motí de 
Quatre Camins diuen 
que hi van participar
Barcelona

Només dos dels 17 presos 
que es jutgen aquests dies a 
Barcelona acusats de parti-
cipar en el motí a la presó de 
Quatre Camins van admetre 
la relació amb els fets. Són 
dos dels principals acusats 
que van reconèixer haver 
agredit al sotsdirector de la 
presó i a diversos funcionaris 
però amb un grau inferior al 
fixat per la fiscalia. Els acu-
sats van relacionar el motí 
amb les suposades tortures 
que rebien. En canvi, en la 
seva declaració, el sotsdirec-
tor va vincular la revolta dels 
presos de l’abril de 2004, a 
l’augment de les mesures de 
control de l’entrada de droga.

Prop de 4.000 
firmes per 
reclamar el nou  
IES de Vilanova
Vilanova del Vallès

L’Associació de Mares i Pares 
(AMPA) de l’IES Vilanova 
ha enviat 3.258 signatures al 
conseller d’Educació, Ernest 
Maragall, per reclamar l’inici 
de les obres de l’edifici del 
centre, que ara funciona amb 
barracons. La presidenta de 
l’associació, Heidi Filella, 
ha remarcat que ja se n’han 
recollit 500 més, que s’envi-
aran també al conseller. Les 
signatures també s’han envi-
at al Síndic de Greuges. En 
la carta adreçada al conseller 
es mostren preocupats per la 
paralització de l’expedient 
d’execució de les obres. 

Demanen que l’Ajuntament prengui mesures perquè els usuaris respectin normativa i horaris

Veïns del parc d’esports del Pertegàs 
es queixen dels sorolls i la brutícia
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Alguns veïns de la zona del Parc d’Esports del Pertegàs, que es queixen dels sorolls que fan els usuaris a la nit

Sant Celoni

Y.D.

Quan encara no han passat ni 
dos setmanes des de la inau-
guració del Parc d’Esports 
del Pertegàs, els veïns de la 
zona han començat a quei-
xar-se de sorolls i brutícia. 
L’Associació de Veïns Resi-
dencial Esports va presentar 
aquest dimarts una carta 
a l’Ajuntament demanant 
una reunió urgent amb l’al-
calde i amb els regidors de 
Cultura, Entorn i Seguretat 
Ciutadana. No volen esperar 
que la situació empitjori i 
demanen que els usuaris 
respectin les normatives i 
els horaris d’utilització, i tin-
guin un comportament cívic 
que garanteixi el descans i la 
tranquil·litat dels veïns. 

El secretari de l’entitat, 
Jaume Arnao, ha denunciat 
que els skaters passen pels 
carrers fent xivarri amb els 
monopatins a altes hores 
de la nit, que piquen als 
timbres i que hi ha més bru-
tícia. Arnao diu que el cap 
de setmana passat, després 
de la celebració de la festa 
del vuitè aniversari del casal 
Quico Sabaté al pavelló d’es-
ports, van aparèixer pintades 
a la cruïlla de l’avinguda 
Catalunya i el carrer Ernest 
Lluch. “Es tracta de grups 
de gent diferents, però han 
coincidit en el temps i això 

ha fet que la inquietud 
s’agreugi”, explica. 

El Parc d’Esports del Per-
tegàs és una iniciativa de 
l’anterior equip de govern 
(PSC-ERC-ICV). En el seu 
moment, l’Associació de 
Veïns va demanar que, per 
minimitzar les molèsties, 
el parc es tanqués a les nits 
i estigués subjecte a unes 
normatives. L’actual govern 
va decidir continuar amb el 
projecte, però segons Jaume 
Arnao, sense tenir en compte 

els pactes a què s’havia arri-
bat amb l’anterior consistori. 

El regidor de Cultura, Jordi 
Cuminal (CiU), addueix que 
aquests compromisos no 
estaven escrits i que el pro-
jecte de construcció no con-
templava tancar el parc, i no 
hi havia cap partida pressu-
postària destinada a fer-ho. 
Cuminal assegura que s’estu-
diarà quina dinàmica de fun-
cionament assoleix l’espai i, 
si convé pel bé dels veïns i 
dels usuaris, “no es descarta 

tancar la instal·lació”. 
El regidor ha instat els 

veïns que “no criminalitzin 
els usuaris del Parc només 
pel fet de ser joves” i ha dit 
que farà una trobada per con-
trastar les informacions de 
l’Associació de Veïns. Pel que 
fa als aldarulls després del 
concert del casal Quico Saba-
té, Cuminal ha condemnat 
els fets i ha demanat que no 
es barregin amb les molèsti-
es ocasionades pel Parc d’Es-
ports del Pertegàs.

Un programa impulsarà l’exercici físic entre la gent gran de Granollers

Tots els passos comptenEls Mossos recullen 
aliments per Caritas 
a les comissaries de 
la comarca
Granollers

Els Mossos fan aquests dies 
una recollida d’aliments 
que es donaran a Caritas. La 
recollida està oberta a tota la 
població, que es pot acostar 
fins a qualsevol de les comis-
saries de la policia catalana 
de la comarca (Granollers, 
Mollet, Sant Celoni i Caldes) 
per deixar-hi els productes. 
Caritas recomana donar oli, 
conserves, arròs, llegums 
en gra, fruita en almívar o 
cacau soluble. La recollida 
és una iniciativa de la Regió 
Metropolitana Nord i es fa 
a totes les comissaries del 
Vallès Oriental, l’Occidental, 
el Maresme i el Barcelonès 
Nord. Els aliments s’entre-
garan el dia 20 a Caritas en 
un acte a Mollet. Els Mos-
sos també col·laboren amb 
Pallassos sense Fronteres i 
faran una recollida de sang.

El podòmetre permetrà comptar tots els passos que fan els participants

Granollers

Gemma Nadal

Un podòmetre permetrà 
comptabilitzar el nombre de 
passos fets cada setmana pels 
participants del programa 
Pas a Pas, que pretén fomen-
tar l’hàbit de caminar entre 
la gent gran de Granollers. 
Aconseguir caminar entre 
10.000 i 12.000 passos cada 
dia és un dels reptes que 
proposa el programa, tot i 
que els objectius es fixaran 
en funció de l’estat previ 
del participant. De moment, 
unes 70 persones ja s’han 
interessat a formar-ne part. 
Les inscripcions estaran 
obertes fins al 17 de desem-
bre. El treball de camp 
començarà el 12 de gener i 
finalitzarà a mitjan juny.

Pas a Pas vol impulsar la 
pràctica esportiva a majors 

de 60 anys, per demostrar els 
beneficis de caminar en la 
millora de la qualitat de vida. 

El 17 de desembre, en 
l’acte que es farà al Museu 

per commemorar els 25 anys 
del Centre de Medicina de 
l’Esport de la ciutat, el doctor 
Carles Vallbona, repartirà 15 
dels podòmetres. Els altres, 

fins a 200, es lliuraran l’en-
demà a la resta d’inscrits al 
programa. 

Pas a Pas és coordinat per 
l’Ajuntament de Granollers, 
té la col·laboració tècnica 
d’Esport3, especialitzada en 
gent gran, i de l’Escola Uni-
versitària Blanquerna. Comp-
tarà amb tres grups: un, for-
mat per persones que ja fan 
esport de manera habitual, 
un amb gent que no en fa i 
un amb persones que no en 
faran però se sotmetran a les 
mateixes revisions per veure 
com evolucionen. Tots els 
participants faran una prova 
inicial i un test final. “És un 
programa pioner, que inten-
tarà quantificar els beneficis 
de la pràctica esportiva”, 
explicava Jesús Fortuño, de 
l’Escola Universitària Blan-
querna. 

El regidor d’Esports, Josep 
M. Junqueras, va recordar 
que el doctor Vallbona és 
l’inductor d’un programa 
d’aquest tipus, ja que sempre 
parla “de les virtuts i benefi-
cis de l’exercici físic”.


