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L’Ajuntament vol que el proper govern català anul·li els passos fets per urbanitzar la zona

Sant Celoni demanarà que s’arxivi 
el tràmit de l’àrea residencial
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L’ARE que preveia la Generalitat s’havia de fer a Can Riera de l’Aigua

Sant Celoni

F.P.

L’Ajuntament de Sant Celoni 
demanarà al proper govern 
de la Generalitat que arxivi 
els tràmits que s’han fet 
per urbanitzar el sector 
dels Plans de Pertegàs, a 
Can Riera de l’Aigua com a 
Àrea Residencial Estratè-
gica (ARE). El conseller de 
Política Territorial i Obres 
Públiques, Joaquim Nadal, 
va aprovar el Pla Director 
Urbanístic (PDU) de les ARE 
del Vallès Oriental sense el 
projecte de Sant Celoni. Amb 
tot, l’aprovació provisional 
continua essent vigent i, 
per tant, només caldria la 
signatura del conseller per 
validar-lo. Per això, l’Ajunta-
ment demanarà que s’anul-
lin per assegurar que aquest 
sector no s’urbanitzarà tal 
com va reclamar el poble en 
una consulta popular. 

“Esperarem al proper 
govern i demanarem que 
s’arxivi definitivament”, 
comenta l’alcalde de Sant 
Celoni, Francesc Deulofeu 
(CiU), que es mostra satisfet 

“però no del tot” amb la deci-
sió de Nadal de no signar el 
projecte de l’ARE dels Plans 
de Pertegàs. “El conseller ha 
mirat cap a una altra banda i 
deixa el problema per a una 
altra persona”, assegura. 

L’alcalde creu que l’apro-
vació d’aquesta ARE hauria 
estat negativa per Sant 
Celoni. També hauria entrat 
en contradicció amb la modi-
ficació del pla general que 

promou l’Ajuntament per 
fer urbanitzable un sector 
de Can Riera de l’Aigua per 
construir-hi el nou hospital. 
L’Ajuntament ja ha fet l’apro-
vació inicial i està a l’espera 
de rebre els informes de 
diversos departaments de 
la Generalitat per poder fer 
l’aprovació provisional i 
trametre el pla a la Comissió 
d’Urbanisme de Barcelona.

A la zona dels Plans de Per-

tegàs, situats entre el límit 
urbanitzat del nucli urbà i la 
línia del tren d’alta velocitat, 
s’hi preveien 542 habitatges 
(242 de promoció lliure i 300 
de protegits). Tot l’àmbit fa 
11,38 hectàrees.

D’altra banda, el PDU de 
les ARE del Vallès Oriental 
també ha deixat fora el pro-
jecte previst a La Torreta, en 
terme de la Roca. L’Ajunta-
ment també s’hi havia oposat 
en considerar que repre-
sentava una densificació 
molt important de la zona i 
marcava un calendari d’urba-
nització molt més ràpid del 
desitjat pel govern municipal 
(CiU i ERC). El pla aturat en 
l’aprovació provisional afecta 
un espai de 13,77 hectàrees 
situades a l’est de l’actual 
barri de La Torreta. Hi ha 
previstos 665 habitatges (300 
de promoció lliure i 365 de 
protegits).

El PDU de les ARE al 
Vallès Oriental finalment 
ha inclòs els projectes de 
Granollers (1.540 habitatges 
a la Bòbila); Parets (412, a 
Can Fradera); i la Llagosta 
(523, a Les Planes II).

ICV tria Israel Molinero com 
a cap de llista de la Garriga

Quim Fornés no serà cap de llista Israel Molinero, candidat d’ICV

La Garriga

EL 9 NOU

Israel Molinero serà el can-
didat d’ICV a la Garriga en 
substitució de Quim Fornés, 
que no repetirà com a cap de 
llista després de 16 anys de 
regidor. L’assemblea de mili-
tants i simpatitzants va votar 
per unanimitat la candida-
tura en una reunió que es va 
fer dissabte al vespre a l’au-
ditori de l’escola de música. 

ICV va escollir els quatre 
noms que seguiran Molinero. 
Seran l’independent Martí 
Porter, Anna Cuadrado i els 
dos actuals regidors, Patrícia 
Astorga, que serà la número 
4 i Quim Fornés, que serà el 
número 5. 

Israel Molinero ja va anar 
en el tercer lloc de la llista 
d’ICV l’any 2007 i durant 
aquest mandat ha estat el 
portaveu de la formació a la 
Garriga. Té 42 anys, va néixer 
a Barcelona, però viu a la 
Garriga des de fa uns tretze 
anys. És biòleg i educador 
ambiental de l’empresa 
Apren Serveis Ambientals, 

Santa Eulàlia de Ronçana

EL 9 NOU

Pere Cabot i Barbany serà el 
cap de llista d’Independents-
ERC a Santa Eulàlia en les 
eleccions municipals de l’any 
que ve i ocuparà el lloc de 
l’actual alcalde, Enric Bar-
bany, que ja va anunciar que 
no es tornaria a presentar.

L’elecció de Cabot es va 
fer dissabte, per unanimitat, 
durant l’assemblea plenària 
d’I-ERC. En un comunicat, 
aquesta força política diu 
que Cabot és “la persona 
que reuneix d’una manera 
més evident els valors que el 
grup vol posar al servei del 
poble”. I-ERC governa a San-
ta Eulàlia des del 2003, amb 
l’exalcalde Jaume Dantí. El 
2007 va mantenir l’alcaldia 
amb Enric Barbany gràcies al 
pacte amb el PSC que va dei-
xar fora la llista més votada, 
de CiU.

Pere Cabot va ser el núme-
ro 8 en la llista d’I-ERC l’any 
2007 i va entrar a l’Ajun-
tament a finals de març 
d’aquest any en substitució 
del dimissionari Santi Martí. 
És regidor d’Obres i Habi-

de Figaró. La seva primera 
aparició en la política local 
va ser l’any 2007 i és militant 
d’ICV des de fa uns 5 anys.

Molinero remarca que la 
presència de Fornés i Astorga 
en els primers cinc llocs de la 
llista demostra que, tot i que 
no sigui en primera fila, els 
dos mantenen el seu compro-
mís de col·laboració i “tin-
dran un paper molt actiu”. 
Sobre el resultat que pot 
obtenir el partit ecosocialista 
en les municipals de l’any 

que ve, diu que és optimista 
i afegeix que confia a poder 
tornar a entrar al govern. “Si 
ens presentem és per gover-
nar, però tenim molt clar que 
només ho farem si és amb 
altres forces d’esquerra”. De 
la seva gestió a l’Ajuntament 
diu que: “Hem fet coses 
valentes i les volem continu-
ar”, tot i que admet que hi ha 
hagut discrepàncies amb els 
socis de govern en qüestions 
com la planta de biomassa 
del grup Tamayo.

Pere Cabot serà candidat 
d’I-ERC a Santa Eulàlia

Pere Cabot, candidat d’I-ERC

tatge, té 47 anys, és casat té 
dos fills i és empresari del 
sector de les arts gràfiques a 
Granollers. És militant d’ERC 
i un dels fundadors d’I-ERC, 
a més d’estar implicat en 
diverses entitats locals.

En el mateix comunicat, 
I-ERC diu que “ja fa temps 
que estem enllestint una pro-
posta que, continuadora de la 
feina admirable de l’alcalde 
Jaume Dantí i de l’alcalde 
Enric Barbany, pugui rebre 
la confiança del major nom-
bre de persones del nostre 
poble”.

Montmeló vol 
resoldre ràpid 
la limitació 
fixada per 
Protecció Civil

Montmeló

F.P.

L’ARE de Can Gurgui, 
a Montmeló, també ha 
quedat sobre la taula a 
l’espera que es faci un text 
refós del pla incloent les 
proteccions requerides 
per Protecció Civil pel pas 
de vehicles de mercade-
ries perilloses per l’AP-7. 
“Estem decebuts per no 
haver pogut concloure el 
procés, però tenim ganes 
de tirar-ho endavant”, 
diu l’alcalde Antoni Guil 
(PSC), que destaca la 
importància d’aquest sec-
tor per crear nous equipa-
ments. L’Ajuntament ha 
parlat amb la Generalitat 
i l’Estat per salvar l’escull. 
“Són tràmits que necessi-
ten temps”. 

Els requeriments de 
Protecció Civil afecten la 
zona per a activitats ter-
ciàries prevista a la banda 
més propera a l’AP-7. Per 
ara, no es preveu reduir 
el nombre d’habitatges, 
xifrat en 718, la meitat 
dels quals seran protegits.


