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Canvi d’hora
Granollers 

Els rellotges s’hauran d’en-
darrerir una hora aquest 
diumenge a la matinada 
per adaptar-nos a l’horari 
d’hivern. A les 3 s’haurà de 
tornar a situar l’agulla a les 
2. La situació s’allargarà fins 
al març.

Es retira una 
de les antenes 
del carrer 
Montserrat de 
Caldes

Caldes de Montbui

D.M.

Després de dos anys de 
la sentència del Tribunal 
Superior de Justícia, aques-
ta setmana s’ha desmuntat 
una antena telefònica d’un 
dels blocs de pisos del car-
rer Montserrat, de Caldes. 
El jutge va decidir que per 
motius urbanístics l’antena 
s’havia de desconnectar. Ara, 
per mantenir el servei i la 
cobertura telefònica, se n’ha 
instal·lat una de nova al ter-
rat de l’ajuntament, que sem-
bla una xemeneia. “Esperem 
que en un temps prudencial 
es podrà fer la connexió defi-
nitiva i estarà en plena ope-
rativitat l’antena de l’ajun-
tament”, ha explicat Josep 
Maria Tarruell.

La sentència va arribar des-
prés de la mobilització dels 
veïns de l’edifici, que, amb 
protestes i una recollida de 
firmes, van reclamar al con-
sistori que es posés l’antena 
en un altre punt del municipi.

Sant Celoni

EL 9 NOU

La darrera Comissió d’Urba-
nisme de Barcelona ha apro-
vat provisionalment el Pla 
Director de les Àrees Resi-
dencials Estratègiques del 
Vallès Oriental, on s’inclou 
la de Can Riera de l’Aigua, 
de Sant Celoni. Hi és tot i el 
rebuig municipal plasmat en 
una consulta on un 70% dels 
veïns es van oposar a la urba-
nització d’aquest sector. 

A més de l’ARE de Sant 
Celoni, el pla inclou cinc 
àrees més: Granollers, 
Montmeló, Parets, la Llagos-
ta i la Roca, on l’Ajuntament 
també va demanar que es 
retirés el projecte. Ha cai-
gut la de Cardedeu per un 
informe desfavorable del 
Departament de Cultura per 
la potencial presència d’una 
elevada quantitat de restes 
arqueològiques. La resta han 
rebut els informes favora-
bles de totes les administra-

cions. Només en el cas de 
Montmeló, Protecció Civil va 
obligar a fer canvis atenent 
al pas de camions de merca-
deries perilloses per l’AP-7.

La decisió de la Comissió 
d’Urbanisme de Barcelona, 
però, encara no és definitiva 
perquè queda pendent que 
aquest Pla Director Urba-
nístic passi el tràmit de la 
Comissió d’Urbanisme de 
Catalunya (CUC), que l’ele-
varà al conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques, 
Joaquim Nadal, que és qui té 
la darrera paraula. Està pre-
vist que la CUC es reuneixi la 
primera quinzena de novem-
bre, segurament, el dia 11. 
El conseller podria aprovar 
les ARE definitivament el 
mateix dia o poc després, 
segons han explicat fonts del 
Departament de Política Ter-
ritorial i Obres Públiques.

Coincidint amb aquest nou 
pas, l’alcalde de Sant Celoni, 
Francesc Deulofeu (CiU), ha 
recordat per carta al conse-

Caldes obrirà l’Espai 
Jove a la casa de la 
Diputació

Caldes de Montbui

La casa del carrer Font i Boet 
número 4, coneguda com la 
casa de la Diputació, serà a 
partir de l’any que ve el nou 
Espai Jove. L’espai s’ha cedit 
a l’Ajuntament per 20 anys. 
Les obres de rehabilitació de 
l’edifici, que es va construir 
el 1920 i que està tancat des 
de l’any 2000, començaran a 
final d’any. El Servei d’Infor-
mació Juvenil El Toc es troba 
des de la seva creació al Cen-
tre Cívic. D.M.

La Comissió d’Urbanisme de Barcelona deixa fora l’ARE de Cardedeu

L’Àrea Residencial Estratègica de 
Sant Celoni passa el primer tall, 
però el conseller Nadal té la decisió

ller Nadal la seva promesa de 
no aprovar el pla urbanístic. 
En el text, Deulofeu recorda 
el compromís de Nadal de no 
aprovar cap ARE que no tin-
gui suport municipal i cons-
tata que la consulta popular 
va servir per demostrar-ho.

PLANS ATURATS

La decisió de les comissions 
d’urbanisme no és vinculant 
per al conseller, que pot 
decidir no aprovar alguna 
de les ARE del pla director. 
No seria un fet excepcional. 
De fet, Nadal ja ho ha fet 
amb les ARE previstes a 
Ripoll, Sort, Berga, Manlleu 
i Vilanova i la Geltrú. En tots 
els casos, els projectes van 
topar amb el rebuig muni-
cipal. Amb tot, l’expedient 
està tramitat i en qualse-
vol moment el conseller el 
podria validar.

La carta de l’alcalde a Nadal
www.el9nou.cat


