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L’objectiu és capturar aquests animals per evitar que s’estenguin

Detecten la presència d’esquirols 
de Corea al parc del Montnegre

Un exemplar d’esquirol de Corea com els que s’han localitzat al Montnegre

Sant Celoni

EL 9 NOU

Guardes del Parc Natural del 
Montnegre i el Corredor han 
detectat la presència d’esqui-
rols de Corea (Tamias sibiri-
cus), una espècie no autòc-
tona, a la zona de la font del 
Pradelló, d’Olzinelles, a Sant 
Celoni. Els mateixos guardes 
i el Museu de ciències natu-
rals La Tela, de Granollers, 
treballen ja per intentar 
capturar els exemplars detec-
tats. Fa un parell d’anys, ja es 
van localitzar dos esquirols 
de Corea a la zona de Santa 
Fe del Montseny, que es van 
poder capturar.

El conservador del museu 
La Tela, el biòleg Antoni 
Arrizabalaga, ha explicat 
que, per ara, no s’han pogut 
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capturar aquests esquirols, 
que es caracteritzen per les 
ratlles de dos tons que tenen 
a l’esquena i per tenir el pèl 
curt. Arrizabalaga apunta 

que aquesta espècie podria 
haver criat ja al Montnegre 
i que, per tant, part dels ani-
mals ja no han nascut en cap-
tivitat. Això explicaria que 

fos més difícil capturar-los. 
També apunta que l’espècie 
podria haver-se escampat 
per altres zones. “Als Parcs 
Naturals, és més fàcil detec-
tar-los perquè són zones més 
estudiades i controlades”, 
diu el conservador del museu 
La Tela. Els exemplars loca-
litzats al Montseny es van 
poder capturar amb més faci-
litat perquè encara eren els 
criats en captivitat.

L’esquirol de Corea és un 
animal originari de la zona 
de Sibèria. Aquesta espècie 
es cria en captivitat i es ven 
com a animal de companyia 
en botigues. Habitualment, 
arriben als boscos perquè les 
persones que els han com-
prat els acaben alliberant 
quan se’n cansen. D’aquesta 
manera, ja s’han escampat 
per bona part d’Europa, on 
s’han consolidat en zones 
boscoses de Suïssa, Alema-
nya, Bèlgica, França o el nord 
d’Itàlia. Arrizabalaga recorda 
que aquests animals “no es 
poden alliberar” i afirma 
que caldria “replantejar-se la 
política de venda d’animals”.

Martorelles inicia 
els tràmits per fer 
un nou cementiri 
amb 400 nínxols

Martorelles

JL.R.B. 

L’Ajuntament de Martorelles 
ha iniciat els tràmits per fer 
el nou cementiri municipal 
mancomunat amb Santa 
Maria de Martorelles, que 
s’enllestirà a principis de 
l’any vinent. El ple de dilluns 
va aprovar la modificació 
del Pla General d’Ordenació 
Urbana (PGOU) per 
requalificar 7.000 metres 
quadrats de terreny agrícola, 
a l’extrem est del terme. Es 
va aprovar amb els vots del 
govern (UxM i ICV-EUiA) i 
del PSC. CiU es va abstenir. 
El portaveu, Jaume Mompel, 
va criticar que no s’hagués 
informat els veïns afectats.

En la primera fase s’ade-
quarà la zona connectant 
el cementiri amb el nucli 
urbà pel carrer de Bellmunt, 
es farà un aparcament de 
25 places, 198 nínxols i 60 
columbaris. El pressupost és 
de 620.000 euros, dels quals 
500.000 vénen del PUOSC 
de la Generalitat. La segona 
fase, encara sense calendari, 
preveu 200 nínxols més amb 
un cost de 400.000 euros. 

D’altra banda, el govern va 
informar al ple de la desesti-
mació del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya del 
recurs contenciós adminis-
tratiu interposat per Ecolo-
gistes de Catalunya contra 
la requalificació urbanística 
que l’any 2005 va permetre la 
fàbrica de Coca Cola. 

La majoria dels 
robatoris en empreses 
es cometen al migdia, 
segons els Mossos
La Llagosta

Els robatoris més freqüents 
en fàbriques es produeixen 
entre les 2 i les 3 del migdia 
segons el cap de l’Àrea Bàsi-
ca Policial dels Mossos de 
Mollet, Jesús Requena, que 
va participar en una jornada 
sobre seguretat als polígons 
organitzada per l’Ajunta-
ment de la Llagosta i la Unió 
de Polígons Industrials de 
Catalunya. Els lladres apro-
fiten  el canvi de torn i el 
fet que alguna porta pugui 
quedar oberta. Va afegir que 
la millor prevenció és aplicar 
tecnologies de seguretat, 
però també tenir endreçat 
el perímetre de la fàbrica. 
“L’aparença externa de l’em-
presa dóna moltíssima infor-
mació i això provoca que 
sempre s’entri en les matei-
xes empreses perquè és més 
fàcils accedir-hi”. JL.R.B.

El casal de gent 
gran de Granollers 
centre celebra el 
seu 35è aniversari
Granollers

El casal de la gent gran de 
Granollers centre va celebrar 
el seu 35è aniversari aquest 
dimecres a la tarda amb el 
conseller de Governació, 
Jordi Ausàs, i l’alcalde Josep 
Mayoral. Aquest casal dóna 
servei a unes 2.800 persones 
en un edifici del carrer Nou 
i té 1.323 metres quadrats. 
Disposa de sala polivalent, 
cafeteria, cuina, perruqueria, 
servei de podologia o sala de 
lectura, entre altres instal-
lacions. El president del 
consell de govern del Casal, 
Amadeo Sánchez, va rebre 
una placa commemorativa.

Granollers destrueix 
uns 7.000 productes 
falsificats i 50 plantes 
de marihuana
Granollers

La Policia de Granollers ha 
destruït 7.039 articles falsi-
ficats intervinguts a la ciutat 
en el darrer any en un acte 
que s’ha fet aquest dijous al 
centre comarcal de tracta-
ment de residus. La majoria 
–uns 5.000– eren CD i DVD 
pirates. A banda, la policia 
també ha cremat les 50 plan-
tes de marihuana comissades 
a la ciutat. En anys anteriors, 
la droga recuperada es cre-
mava a la incineradora de 
Mataró. La roba que no era 
d’imitació de marques i les 
joguines homologades s’han 
donat a beneficiència.


