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La degana de Granollers presideix el Consell de l’Advocacia Catalana

Lídia Condal, nova presidenta 
dels advocats de Catalunya

Lídia Condal

Granollers / Mollet

EL 9 NOU

La degana del Col·legi d’Ad-
vocats de Granollers, Lídia 
Condal, és la nova presidenta 
del Consell de l’Advocacia 
Catalana que agrupa tots 
els 14 col·legis d’advocats 
de Catalunya. Condal, que 
substitueix Josep Canício, 
degà del col·legi de Tortosa, 
va ser escollida per unanimi-
tat en la reunió que es va fer 
divendres de la setmana pas-
sada a Tarragona. Condal ha 
explicat que afronta aquest 
càrrec com “un repte” amb 
l’objectiu de tirar endavant 
projectes de formació, d’im-
puls de les noves tecnologies 
i de difusió de la mediació”, 
ha explicat a EL 9 NOU. 

Amb el nomenament de 
Condal, el Col·legi d’Advo-
cats de Granollers és l’únic 
de Catalunya fora del de 
Barcelona que ha tingut tres 
presidents de l’advocacia 
catalana: Carles Font, Pere 
Canal i ara Lídia Condal, que 
va ser escollida per unanimi-
tat en una votació en què van 

rar el correcte funcionament 
del torn d’ofici i de l’assis-
tència jurídica gratuïta” 
tant des del punt de vista de 
l’advocat com des del ciutadà 
que rep el servei.

La nova presidenta dels 
advocats catalans va apostar 
per continuar impulsant les 
noves tecnologies “per tal de 
facilitar i agilitar les comuni-
cacions i notificacions entre 
el jutjat, l’advocat i el ciuta-
dà”. En aquest sentit, “seria 
ideal que tots els assumptes 
es poguessin solucionar per 
via telemàtica i eliminar el 
paper dels jutjats i dels des-
patxos”.

Lídia Condal, de Mollet, 
és la presidenta del Col·legi 
d’Advocats de Granollers 
des del desembre de 2004. 
L’any 2008 va ser reescollida. 
Abans de ser presidenta dels 
advocats catalans havia ocu-
pat altres càrrecs en aquest 
organisme, com el de secre-
tària, tresorera i vicepresi-
denta del consell. Condal ha 
treballat especialment temes 
relacionats amb la mediació 
dins del consell.

participar els altres degans 
dels col·legis d’advocats del 
país. El càrrec és per un any.

Un dels objectius de Con-
dal és “donar a conèixer 
més la mediació entre els 
advocats i la ciutadania i 
contribuir, d’aquesta mane-
ra, a millorar la resolució de 
conflictes i l’agilització de la 
justícia perquè una justícia 
lenta no és una justícia”, 
va assegurar després de ser 
escollida. També va ressaltar 
que cal treballar “per assegu-

Un sistema de cogeneració permetrà, a més, reduir les emissions de CO
2

La piscina exterior del CN 
Granollers es podrà usar tot l’any
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El tracte amb l’empresa de cogeneració inclou la renovació de la instal·lació primària, incloses les velles calderes de gasoil

Granollers

R.S.

A partir de finals d’any, els 
usuaris i esportistes del Club 
Natació Granollers podran 
utilitzar la piscina exterior 

de forma continuada. Ho 
farà possible un nou siste-
ma de cogeneració que es 
començarà a instal·lar aquest 
estiu i que, entre altres 
avantatges, generarà l’aigua 
calenta que permetrà tenir 

l’aigua de la piscina exterior 
a 28 o 29 graus de forma per-
manent. Amb el nou sistema, 
a més, el CN Granollers se 
situarà a l’avantguarda de 
les exigències mediambien-
tals amb una reducció de les 

emissions de CO2 (diòxid de 
carboni) a l’atmosfera en un 
73%: de 1.100 tones anuals 
actuals es passarà a 270.

El club ha tancat un acord 
amb l’empresa Cogenera 
2010, que instal·larà un 
motor de cogeneració, un 
dispositiu que recull el gas 
que nodreix d’energia el club 
i el converteix en electricitat 
i també genera aigua calen-
ta (procedent del sistema 
de refrigeració); l’empresa 
explotarà l’aparell durant 
set anys, venent l’electricitat 
a una companyia i l’aigua 
calenta al club, que l’utilit-
zarà per escalfar la piscina 
exterior.

La durada habitual 
d’aquests convenis és de 
cinc anys, temps en què 
l’empresa sol amortitzar els 
600.000 euros de la despesa 
d’instal·lació. Però en aquest 
cas Cogenera 2010 invertirà 
1.200.000 euros a renovar 
completament la instal·lació 
primària del club (canona-
des, connexions, instal·lació 
elèctrica, les antigues calde-
res de gasoil, etc.) i, a canvi, 
allargarà dos anys el període 
d’explotació. Amb el tracte, 
el club obté (a cost zero) la 
reducció dràstica d’emissions 
de CO2, la instal·lació primà-
ria nova de trinca, l’ús de la 
piscina exterior tot l’any i la 
possibilitat d’obtenir ingres-
sos per la venda d’electrici-
tat, d’aquí a set anys.

Arnau Queralt

Arnau Queralt, de 
Granollers, nou 
president del Col·legi 
d’Ambientòlegs
Granollers

Arnau Queralt, de 
Granollers, és el nou presi-
dent del Col·legi d’Ambien-
tòlegs de Catalunya. La junta 
de l’entitat es va renovar en 
la sisena assemblea anual 
que es va celebrar el 15 de 
maig al Centre Cultural Casa 
Elizalde de Barcelona. Que-
ralt és assessor en sosteni-
bilitat i ha estat director del 
Patronat Català Pro Europa i 
coordinador tècnic del Con-
sell Assessor per al Desen-
volupament Sostenible de 
Catalunya. Des del 2006 era 
el vicepresident del col·legi.

ERC anuncia 
accions al 
Parlament contra la 
pedrera de Bigues

Bigues i Riells

EL 9 NOU

El diputat d’ERC Uriel 
Bertran ha anunciat que el 
partit farà accions al Parla-
ment i a la Generalitat per 
evitar que tiri endavant la 
nova pedrera de Bigues i 
Riells que acaba d’aprovar la 
Comissió Territorial d’Urba-
nisme. 

En un acte aquest dimecres 
a Granollers al costat de la 
presidenta d’ERC a Bigues 
i Riells, Aurora Fusté, el 
diputat va dir que encara 
hi ha dos tràmits que ha de 
superar la pedrera en els 
quals ERC farà el possible 
per aturar-la. Un és el pla 
especial que ha d’aprovar 
Urbanisme i l’altre és la 
concessió de la llicència 
d’activitats que depèn d’una 
banda del Departament 
d’Economia i que ha de rebre 
també informes favorables 
del Departament de Medi 
Ambient. “Farem una acció 
política supramunicipal tant 
al Parlament com al govern 
de la Generalitat per mirar 
d’aturar la pedrera”.

Bertran va criticar les 
“incoherències” del PSC i 
ICV per haver acceptat la 
pedrera quan abans de les 
eleccions municipals s’havi-
en compromès a no permetre 
la pedrera. El diputat alerta 
que l’explotació tindrà efec-
tes molt negatius per l’incre-
ment del trànsit de camions 
pel centre del nucli urbà, 
l’impacte en una zona que 
forma part de la Xarxa Natu-
ra 2000, a tocar del PEIN dels 
cingles de Bertí i que a més 
és zona de protecció d’aus. 
També alerta de l’impacte 
paisatgístic en una zona 
que ha apostat per l’atractiu 
turístic.

Investigadors de 
meteorits espanyols i 
americans es reuneixen 
a Sant Celoni
Sant Celoni

Mig centenar d’investiga-
dors sobre meteorits de 
l’Estat espanyol, l’Argentina, 
l’Uruguai i els Estats Units 
estan reunits des de dimecres 
i fins aquest divendres en una 
trobada de treball a l’Hotel 
Suís de Sant Celoni. La tro-
bada, organitzada per l’Ins-
titut de Ciències de l’Espai i 
l’Institut d’Estudis Espacials 
de Catalunya, tracta sobre 
els treballs que està portant 
a terme des de fa deu anys la 
Xarxa Espanyola d’Investiga-
ció sobre Bòlids i Meteorits.


