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Reforma de la plaça Mossèn Jaume Oliveras i el seu entorn

Nous aparcaments Centre excursionista Nova plaça Safareig

Riu Congost

Ctra. Nova

Ctra. Nova
carril bici

carril bici

L’Ajuntament ha hagut de repetir l’adjudicació del 2006 perquè l’empresa no va fer l’obra

La Garriga reforma la plaça Jaume 
Oliveras després de dues adjudicacions

La Garriga

EL 9 NOU

L’Ajuntament de la Garriga 
ha començat les obres d’urba-
nització de la plaça Mossèn 
Jaume Oliveras i del seu 
entorn. Els treballs van ser 
adjudicats a l’empresa Servià 
Cantó per uns 400.000 euros. 
D’aquesta manera, es tanca 
un llarg procés administratiu 
ple d’entrebancs per aconse-
guir actuar en aquest espai 
situat al costat de la seu del 
Centre Excursionista Garri-
guenc (CEG). L’obra té finan-
çament de la Generalitat i es 
completarà amb la reforma 
dels antics safareigs que 
tenen una ajuda de la Unió 
Europea i que costaran un 
total de 250.000 euros entre 
la restauració i el nou equipa-
ment intern. La restauració 
s’ha adjudicat a l’empresa 
Losen, de la Garriga. Les dues 
obres han d’estar enllestides 
abans de final d’any.

ERC i el PSC van impulsar 
en l’anterior mandat la refor-
ma i van arribar a adjudicar 
els treballs. L’empresa, però, 
mai va arribar a començar. 
L’any 2008, l’adjudicatària hi 
va acabar renunciant i el nou 
equip de govern va reiniciar 
el procés. “Vam haver de 
començar de zero”, explica el 
regidor d’Urbanisme, Miquel 
Pujol. “Es van fer algunes 
millores al projecte i es van 
poder reajustar els preus”, 
afegeix. Aquesta segona 
adjudicació també ha tingut 
entrebancs. En un primer 
moment, es va adjudicar a 
Servià Cantó i es va forma-
litzar el contracte. Dies des-
prés, però, va arribar per cor-
reu una al·legació al procés 
feta per una de les empreses 
que hi va participar que argu-
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Els safareigs de l’arquitecte Raspall tapats del tot aquesta setmana per les obres de restauració

mentava que no se li havien 
comptat uns punts. L’Ajunta-
ment la va haver d’acceptar 
perquè s’havia presentat dins 
del termini. I es va haver 
d’estimar perquè es va com-
provar que tenien raó. Això 
va fer que aquesta empresa 
passés a ser la guanyadora. 
“Quan se’ls va comunicar que 
havien guanyat, ens van dir 
que hi renunciaven perquè 
tenien massa feina”, explica 
Pujol. Per aquest motiu, es 
va tornar a contactar amb 
Servià Cantó, que és qui 
acabarà fent l’obra. “Això ha 
provocat un endarreriment 
afegit de dos mesos i mig”, 
lamenta Pujol, que destaca la 
importància d’aquesta obra 
perquè “serà un dels espais 
més bonics de la Garriga 
entorn del Centre Excursi-
onista i dels safareigs que 
seran un lloc per admirar”.

La nova plaça de mossèn 
Jaume Oliveras tindrà un 
paviment de formigó acolo-
rit separat amb franges de 
llambordes. Entorn de l’edi-
fici del CEG, es col·locarà un 
espai amb bancs i arbres. Es 
plantaran arbres a la banda 
del carrer Pere Fuster, on 
hi haurà un mur per salvar 
el desnivell entre la plaça i 
el carrer, i a la banda de la 
carretera Nova. L’actuació 
s’aprofitarà per crear noves 
places d’aparcament a la car-
retera Nova i una entrada al 
vial paral·lel que hi ha fins 
al carrer la Doma. També 
n’hi haurà dues al nou car-
rer que vorejarà la plaça i 
enllaçarà amb el carrer Pere 
Fuster. Darrera del safareig, 
es farà un nou tram de carril 
bici per enllaçar els trams 
ja existents de la carretera 
Nova.

Els safareigs 
seran un punt 
d’informació 
turística
La Garriga

L’actuació als safareigs, 
obra de l’arquitecte 
Manuel J. Raspall, perme-
trà restaurar i recuperar 
l’estat original d’aquest 
edifici dels anys trenta que 
es convertirà en un punt 
de trobada per a les perso-
nes que visitin la Garriga o 
per als ciclistes que recor-
rin el camí fluvial del Con-
gost. Hi haurà informació 
dels elements turístics del 
poble com el refugi antiae-
ri de l’estació, el camp aeri 
de Rosanes, Can Raspall i 
el modernisme o la vil·la 
romana de Can Terrers, 
entre altres.

Sant Pere de 
Vilamajor declara 
persones non 
grates als jutges 
del Constitucional

Sant Pere de Vilamajor

J.B.M.

Sant Pere de Vilamajor és el 
segon municipi de la comar-
ca, després de Lliçà d’Amunt, 
que s’ha declarat exclòs de 
l’àmbit de la Constitució 
espanyola arran d’una moció 
aprovada pel ple de l’Ajun-
tament el passat dijous. La 
moció, que va ser presentada 
per Sant Pere de Vilamajor 
Decideix, també declara “per-
sones non grates al municipi” 
els membres del Tribunal 
Constitucional. 

La moció, que va defensar 
la regidora d’ERC Cristina 
Romero, es va aprovar amb 
un resultat ajustat: cinc vots 
a favor (dos de CiU, dos 
d’ERC i un d’Independents 
de Sant Pere), tres absten-
cions (una de CiU, una del 
GISP i el regidor no adscrit) 
i dos vots en contra (PSC i 
PPC). Així, el govern muni-
cipal (CiU, PSC, PPC i no 
adscrit) va votar dividit. El 
segon regidor del GISP no va 
assistir al ple. 

La moció demana al pre-
sident de la Generalitat que 
“no s’acati” a la sentència i al 
Parlament, que emprengui 
“les accions legals necessà-
ries davant dels tribunals 
internacionals” per impug-
nar “un tribunal polític” que 
ha dictat una sentència que 
es considera “injusta per a 
Catalunya”.

Detecten 
caçadors furtius 
d’astors al 
Montseny
Sant Celoni

Tècnics del Parc Natural 
del Montseny han detectat 
l’espoliació de diversos nius 
d’astor o falcó perdiguers, 
espècie que està protegida, 
en algunes zones del massís. 
Dins els treballs del progra-
ma de seguiment de nius de 
rapinyaires al Montseny, que 
coordina el biòleg Jordi Bau-
cells, es van detectar dues 
espoliacions. Ara, s’estan 
portant a terme un seguit 
d’accions per localitzar els 
furtius, ja que l’espoliació de 
nius és un delicte penat per 
llei. Els furtius s’enfilen als 
arbres fins a les plataformes 
que hi ha per treure les cries 
dels nius. L’objectiu és, amb 
molta probabilitat, comercia-
litzar els astors per destinar-
los a la falconeria. Fa un mes, 
es va detectar l’espoli de dos 
nius. J.B.M.


