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Sant Celoni delimita 
la trama urbana per 
reforçar el comerç a la 
carretera C-35 
La llei de comerç limitava les implantacions 
fora del nucli històric i l’eixample

Sant Celoni

EL 9 NOU

El ple de l’Ajuntament de 
Sant Celoni va aprovar 
aquest dimarts al vespre la 
nova delimitació de la trama 
urbana consolidada per als 
usos comercials que ha de 
reforçar el sector comercial 
situat al voltant de la carrete-
ra C-35. L’acord es va prendre 
amb els vots favorables del 
govern minoritari de CiU, el 
vot contrari de la CUP i l’abs-
tenció del PSC.

Un cop tramitada i apro-
vada definitivament per la 
Generalitat, la modificació 
permetrà la implantació dels 
usos comercials a zones que 
la normativa comercial actu-
al no admet al municipi de 
Sant Celoni.

La llei de comerç de la 
Generalitat aprovada a finals 

de l’any passat restringeix 
l’ús comercial en els nuclis 
històrics i en els eixamples 
de Sant Celoni i de la Batllò-
ria i canvia l’ordenació legal 
anterior on l’ús comercial no 
estava lligat necessàriament 
amb l’ús residencial. Arran 
d’aquesta nova normativa 
les naus i locals que fins ara 
han tingut un ús clarament 
comercial a gran part de la 
façana de la carretera C-35 
quedaven exclosos del nou 
règim comercial.

Davant d’aquesta dificultat 
i amb la voluntat de fomen-
tar l’activitat econòmica al 
municipi, l’Ajuntament de 
Sant Celoni s’ha acollit a una 
disposició que permet als 
municipis delimitar el que 
consideren trama urbana 
consolidada i, per tant, els 
sectors on hi pot haver locals 
comercials.

La Garriga

EL 9 NOU

La comissió Salvem el Cen-
tre, de la Garriga, entregarà 
divendres un primer plec 
de signatures on es demana 
la paralització de les obres 
que reforma de la plaça de 
l’Església, de la plaça de Can 
Dachs i del carrer del Cen-
tre. Els treballs començaran 
dilluns que ve, quan es farà 
efectiu el tall dels carrers i 
les noves mesures de mobili-
tat que impliquen, per exem-
ple, el canvi de sentit del 
carrer Banys entre el carrer 
de la Doma i el carrer Figue-
ral. També es modificarà la 
zona blava amb nous espais 
de pagament, per exemple, 
al carrer Sant Francesc entre 
el carrer Torrent de la Sínia 
i la plaça del Doctor Montal. 
Supliran els que es perden al 

carrer Banys o al carrer del 
Centre.

La plataforma, que s’oposa 
a la reforma perquè no ha 
comptat amb l’opinió dels 
veïns, no respecta elements 
històrics com el sauló de la 
plaça de l’Església i creuen 
que és massa inversió en 
temps de crisi econòmica, 
lliurarà les firmes a les 12 del 
migdia a l’Ajuntament. D’al-
tra banda, dissabte a les 7 de 
la tarda hi ha convocada un 
nova concentració de protes-
ta i de rebuig a les obres. 

Salvem el Centre ha criti-
cat l’Ajuntament per fer l’ad-
judicació del projecte sense 
un representant del Col·legi 
d’Arquitectes. Aquest orga-
nisme va creure que les con-
dicions no tenien els requi-
sits mínims. El COAC no ha 
volgut fer cap aclariment 
sobre els motius exactes.

L’Agència Catalana 
de l’Aigua engega la 
neteja de dues rieres 
de Mollet
Mollet del Vallès

L’Agència Catalana de l’Ai-
gua (ACA) engegarà aquest 
dilluns la neteja de la riera 
de Gallecs en un tram de cent 
metres prop d’on comença 
la canalització a l’alçada de 
l’autopista AP-7. S’inclou en 
el programa de manteniment 
de lleres i costarà 27.700 
euros. L’ACA també té pre-
vist la neteja de la vegetació 
de la llera i la consolidació 
de la riba de la riera Seca al 
seu pas pel barri de Lourdes 
amb un pressupost de 36.600 
euros.

Creu Roja va atendre 
5.500 persones a 
Granollers l’any passat

Granollers

La Creu Roja de Granollers 
va atendre l’any passat un 
total de 5.500 persones. Els 
programes d’Ocupació i 
Formació van tenir el doble 
d’usuaris. L’any passat es va 
posar en marxa del Centre 
Obert per atendre 15 infants, 
l’espai d’acollida personal 
per a persones que necessi-
ten integrar-se i els lots d’ali-
ments bàsics per a famílies.

La comissió Salvem el 
Centre de la Garriga 
lliura divendres les 
firmes a l’Ajuntament
Les obres començaran dilluns que ve i, per a 
aquest dissabte, hi ha una nova manifestació


