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L’aparell posat per la Diputació el 2006 mai s’ha activat regularment

L’Ametlla estrena la nova rotonda 
de Can Quico i retira el semàfor
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La nova rotonda s’ha obert al trànsit aquest dimarts després de gairebé set mesos d’obres

L’Ametlla del Vallès

EL 9 NOU

L’Ajuntament de l’Ametlla 
ha obert al trànsit aquesta 
setmana la nova rotonda que 

s’ha construït a la cruïlla de 
Can Quico i que s’ha finançat 
amb uns 550.000 euros pro·
cedents del Fons Estatal d’In·
versió Local. També ha servit 
per millorar l’accés al parc de 

Maria Lluïsa i d’un tram de 
la xarxa de clavegueram. 

La nova rotonda ha impli·
cat la retirada del semàfor 
que la Diputació va col·locar 
l’any 2006 en aquesta cruïlla 

per regular el trànsit. L’apa·
rell mai ha funcionat de for·
ma continuada i els pocs dies 
que es va posar en marxa –es 
van fer dues proves en anys 
diferents– va generar col·
lapses monumentals d’en·
trada al poble amb cues que 
arribaven, fins i tot, a l’accés 
des de la C·17. “De moment, 
la rotonda està funcionant 
molt bé”, explica l’alcalde 
Jordi Pousa (PSC). Si això 
continua així, el semàfor no 
tornarà a la cruïlla. “Mirarem 
de posar·lo en algun altre 
lloc on pugui fer servei”, 
explica l’alcalde.

La rotonda ha de solucio·
nar de forma definitiva els 
problemes de trànsit que hi 
havia d’entrada a l’Ametlla. 
En un primer moment, es va 
destacar la seva construcció 
perquè els estudis fets deien 
que no hi havia prou espai. 
Per reduir els col·lapses, 
l’any 2002 es va modificar la 
senyalització donant priori·
tat als vehicles que venien de 
la C·17 i Bigues i col·locant 
un stop als que ho feien de la 
Garriga. L’any 2006, l’Ajun·
tament va posar semàfors 
en diverses cruïlles de la 
carretera de Bigues. Aquesta 
mesura va comportar una 
reducció del trànsit en tota 
la carretera i, per tant, va 
pacificar encara més els col·
lapses que hi ha a Can Quico, 
sobretot en hora punta.

Set pobles 
s’afegeixen a la 
Fundació Acció 
Baix Montseny
Sant Celoni

Set nous municipis s’afegiran 
al patronat de la Fundació 
Acció Baix Montseny que 
es va crear el 1988 i treballa 
per afavorir la millora de la 
qualitat de vida, la igualtat 
d’oportunitats i la inserció 
laboral de disminuïts. Els 
municipis que s’hi sumaran 
són: Cànoves i Samalús, 
Vilalba Sasserra, Sant Pere de 
Vilamajor i Llinars, del Vallès 
Oriental; i Breda, Riells i 
Viabrea i Hostalric, de la 
Selva. La fundació ofereix 
serveis de neteja, jardineria, 
pintura i senyalització viària.

L’au rapinyaire 
recuperada a les 
Franqueses tenia 
una perdigonada
Les Franqueses del Vallès

L’au rapinyaire que la Poli·
cia Local de les Franqueses 
va recuperar dimarts de la 
setmana passada a la plaça 
de l’Ajuntament havia patit 
una perdigonada a l’ala que 
li impedia volar. L’animal es 
recupera al Centre de Recu·
peració de Fauna Salvatge de 
Torreferrussa.


