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Feina i habitatge és el 
que més preocupa els 
joves de Sant Celoni

Sant Celoni

L’accés al mercat laboral i a 
l’habitatge són les qüesti-
ons que més preocupen els 
joves de Sant Celoni segons 
revela la diagnosi de la rea-
litat juvenil al municipi que 
s’ha fet com a pas previ a 
la redacció del Pla Local de 
Joventut. El treball, presen-
tat per l’alcalde, Francesc 
Deulofeu, ofereix una radi-
ografia dels joves de la vila. 
Presenta unes primeres ide-
es de les quals sortiran les 
propostes concretes que es 
recopilaran al pla de joven-
tut, que es vol enllestir al 
setembre. 

La Fundació Vallès 
Oriental celebra la 
XVI Gala Social

Granollers

La Fundació Privada Vallès 
Oriental (FVO) celebra, 
aquest divendres, la XVI 
edició de la tradicional Gala 
Social. A l’acte, que tindrà 
lloc al restaurant la Masia de 
l’Ametlla, es farà lliurament 
de la insígnia d’or, es farà 
balanç de l’any i s’avançaran 
els projectes que preveu 
engegar l’entitat.

L’Ajuntament diu que la Fundació no ha fet els tràmits per engegar-lo  

Veïns de Bigues s’oposen a 
l’obertura d’un centre de menors

Els veïns de Can Regasol han penjat pancartes en contra del centre de menors

Detingut un 
carterista per 
robatoris a l’hospital 
de Granollers
Granollers

Els Mossos imputen 
almenys 50 furts a un veí 
de Barcelona de 42 anys 
comesos en diversos hospi-
tals d’arreu de Catalunya, 
entre els quals hi ha el de 
Granollers. Segons els Mos-
sos, l’home tenia una gran 
habilitat per sostreure les 
carteres a pacients o als seus 
familiars. Després de come-
tre el robatori, marxava per 
no ser identificat. La deten-
ció es va fer en un hospital 
de Barcelona.

Atrapen dos veïns de 
Mollet amb més de 
100 quilos d’haixix 
en un garatge
Mollet del Vallès

La Guàrdia Civil va detenir 
dimecres dos veïns de Mollet 
de 36 i 39 anys a qui van sor-
prendre mentre canviaven 
d’un cotxe a un altre uns 114 
quilos d’haixix. Els dos detin-
guts van ser enxampats en el 
garatge d’un bloc de la ciutat 
i se’ls va confiscar el turisme.  
Després de declarar davant 
del Jutjat de Guàrdia, van 
ingressar a presó.

Bigues

E.M.

L’Associació de Veïns del 
Can Regasol, a Bigues, s’ha 
començat a mobilitzar en 
contra de l’obertura d’un 
centre de menors que la 
Fundació Plataforma Educa-
tiva  –amb seu a Girona–, vol 
obrir a la zona residencial, 
en l’edifici on gestionava la 
llar d’avis que ha tancat fa un 
mes. Segons ha pogut saber 
aquest periòdic, els veïns 
prefereixen la llar d’avis al 
centre residencial d’acció 
educativa (CRAE), que aco-
lliria una vintena de nens i 
nenes de 3 a 18 anys tutelats 
per la Generalitat. 

Des de l’Ajuntament, l’al-
calde Joan Moreno (PSC) es 
mostra sorprès per l’actitud 
dels responsables de la Fun-
dació. “Fins fa poc la seva 
idea era ampliar la residència 
d’avis i nosaltres ens havíem 
ofert a acompanyar-los en els 
tràmits amb la Generalitat, 
i en una altra iniciativa per 
fer un centre de dia”, diu 
Moreno. Segons l’alcalde, 

Plataforma Educativa els va 
comunicar després que no 
volia iniciar uns tràmits tan 
feixucs per a l’ampliació i 
que obririen un centre per a 
menors, més rendible. “Els 
vam dir que legalment no 
poden fer un altre ús de la 
parcel·la que tenien per a la 
llar d’avis sense iniciar trà-
mits també llargs per al canvi 
d’activitat”, diu Moreno. De 
moment, segons l’Ajunta-
ment, la fundació només ha 
presentat una petició d’obra 
menor. Mentre la Fundació 

no faci els tràmits pertinents 
i compti amb el vistiplau de 
l’Ajuntament i la Generali-
tat, “no pot obrir el centre de 
menors”, assegura Moreno. 

Per la seva part, un respon-
sable de la fundació manté 
que ja havien informat 
l’antiga alcaldessa, Elena 
Argemí, de la voluntat de 
reconvertir la llar d’avis en 
un CRAE i que l’entitat pre-
fereix mantenir-se al marge 
de les queixes de l’associació 
de veïns contra un projecte 
“necessari”.   


