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Ha intervingut a les Nacions Unides en nom d’Alcaldes per la Pau

Mayoral explica el compromís de 
Granollers amb la pau a l’ONU
Granollers

EL 9 NOU

L’alcalde de Granollers, 
Josep Mayoral, ha explicat 
aquest dimarts davant de 
les Nacions Unides, a Nova 
York, la tasca que s’està fent 
a Granollers en la construc-
ció de la pau. L’alcalde, que 
va intervenir en nom de 
l’organització Alcaldes per la 
Pau (Mayors for Peace), de 
la qual n’és vicepresident, va 
destacar la importància de 
la recuperació i la difusió de 
la memòria i de l’educació i 
del foment de la convivèn-
cia. També va insistir en la 
necessitat que les ciutats 
treballin en xarxa per tal de 
buscar solucions a problemes 
comuns.

Mayoral ha estat aquests 
dies a Nova York per parti-
cipar en la Conferència de 
Revisió del Tractat de No-
Proliferació que es fa a la 
seu de l’ONU des d’aquest 
dilluns i que s’allargarà 
durant tot el mes de maig. 
Ho va fer dins de la delegació 
d’Alcaldes per la Pau. L’enti-
tat també va aprofitar la tro-
bada per fer una reunió del 
seu comitè executiu.

La sessió organitzada per 
Mayors for Peace va comptar 
amb la participació del secre-
tari general de les Nacions 
Unides, Ban Ki-moon, que, 
en la seva intervenció, va 
agrair a Alcaldes per la Pau 
la feina que està fent a favor 
de la pau i del desarmament. 
També va afirmar que el rol 
que té aquesta organització 
municipalista és essencial 
per assolir un món lliure 
d’armes nuclears. Pel que fa 
als treballs de la Conferència 
de Revisió del Tractat de No-
Proliferació, Ban Ki-moon va 
insistir en la necessitat que 
s’assoleixin acords per poder 

avançar cap a l’eliminació de 
les armes nuclears al planeta.  
Davant d’alguns supervi-
vents dels bombardejos amb 
bombes nuclears d’Hiros-
hima i Nagasaki, al Japó, va 
manifestar que cal treballar 
amb fermesa perquè aquests 
supervivents puguin veure 
la fi de l’amenaça nuclear. 
“És un deure que tenim amb 
ells”, va assegurar.

La delegació d’Alcaldes per 
la Pau va lliurar al president 
de la Conferència de Revisió 
del Tractat de No-Prolifera-
ció les signatures recollides 
en suport al protocol impul-
sat per aquesta organització. 

Aquest proposa un seguit 
d’actuacions encaminades a 
aconseguir l’eliminació de 
les armes nuclears amb l’ob-
jectiu de l’any 2020.

EXPOSICIÓ A CAN JONCH

Fins el dia 21 de juny, es pot 
veure al Centre de Cultura 
per la Pau Can Jonch, de 
Granollers, l’exposició “La 
bomba atòmica i la huma-
nitat”, que explica, a través 
de diversos testimonis, els 
efectes que van tenir sobre 
les persones els bombardejos 
i els assaigs nuclears que es 
van fer en territori del Japó.

Mayoral amb el secretari general de l’ONU, Ban Ki-moon

Sant Celoni 
aprova el canvi del 
pla general per fer 
el nou Hospital

Sant Celoni

EL 9 NOU

El ple de Sant Celoni va 
aprovar per unanimitat la 
modificació del Pla d’Orde-
nació Urbanística Municipal 
(POUM) que ha de perme-
tre la construcció del nou 
hospital en uns terrenys de 
Can Riera de l’Aigua, situats 
darrere de l’escola Pallerola. 
La modificació aprovada ha 
de permetre posar a disposi-
ció de CatSalut els terrenys 
necessaris per a la construc-
ció del nou centre sanitari.

Els canvis aprovats dona-
ran espai suficient per cons-
truir el cos principal del nou 
edifici i els seus annexos. 
També hi haurà espai per 
a creixements futurs i per 
millorar els accessos a aques-
ta zona. L’espai passa de ser 
sòl no urbanitzable a sòl urbà 
vinculat a un equipament 
públic.

El mateix ple també va 
aprovar una segona modi-
ficació del pla general en 
els terrenys de Ca l’Alsina 
nou, on hi ha prevista la 
construcció d’un nou parc de 
Bombers. Els terrenys, que 
es converteixen en sòl urbà, 
estan situats al costat de la 
sortida del peatge i al peu de 
la carretera de Vallgorguina.

D’altra banda, el ple muni-
cipal també va aprovar per 
unanimitat la construcció 
d’una planta potabilitzadora 
d’aigua a Can Sans i altres 
actuacions encaminades a 
millorar el subministrament 
d’aigua al municipi valora-
des, en total, en 5,3 milions 
d’euros. També es preveu fer 
dos nous dipòsits al costat de 
la planta. Els vots de CiU i el 
PSC van permetre aprovar el 
lloguer d’un local a la plaça 
Josep Maria Alfaras per als 
serveis socials municipals.

El MAC crea un 
mercat virtual per 
potenciar la venda 
d’audiovisuals
Granollers

L’Audiovisual MAC 2010, 
que es farà a final d’aquest 
mes a Granollers, crearà un 
mercat virtual que permeti 
posar en contacte productes 
i compradors/distribuidors. 
L’objectiu és incentivar la 
compravenda de programes. 
El mercat s’articularà a tra-
vés d’una plataforma virtual 
a internet. Part del contingut 
serà públic però hi haurà una 
zona restringida a usuaris 
registrats per visualitzar 
programes penjats i veure 
ofertes i demandes.

La Generalitat 
adjudica les obres 
de la nova escola 
de la Torreta
La Roca del Vallès

La Generalitat, a través de 
l’empresa pública GISA, ha 
adjudicat les obres de cons-
trucció de la nova escola de 
la Torreta per un import de 
3,79 milions. Els treballs, 
que tenen un termini d’exe-
cució de 18 mesos, han estat 
adjudicats a la constructora 
TAU-ICESA. Un total de 54 
empreses es van presentar 
per fer aquesta obra. També 
s’ha contractat l’equip d’ar-
quitectes que seguirà l’obra.

Alcaldes de la 
comarca participen 
al pacte contra el 
canvi climàtic
Les Franqueses del Vallès

Diversos alcaldes de la 
comarca han participat en el 
Pacte d’Alcaldes Contra el 
Canvi Climàtic que s’ha fet 
aquest dimarts al Parlament 
Europeu, a Brussel·les. Hi 
van ser l’alcalde de les Fran-
queses, Esteve Ribalta; de 
Parets, Joan Seguer; de Lliçà 
d’Amunt, Nacho Simón; o de 
Montornès, Daniel Cortés.


