
       Fabricació pròpia
en els nostres tallers de cortines, edredons i tot tipus de complements per a la llar, a mida.

Instal·lacions de col·lectius a restaurants, residències i hotels, directe de fàbrica.

SENSE COMPETÈNCIA - QUALITAT i PREU!

ROBA PER A LA LLAR
Un somni fet a mida

Vendes:
Ctra. Nova, 145
08530 LA GARRIGA

Tel. i fax: 93 732 25 45
juana.singular@gmail.com

Fàbrica:
Josep M. Sert, 1, 2, 3
08530 LA GARRIGA

Divendres, 22 d’octubre de 2010

POLÍTICA I SOCIETAT 10 NOU9EL

La CUP diu que impugnarà la proposta inclosa en el Pla Territorial Metropolità

Sant Celoni proposa una ronda 
per desviar el trànsit de la C-35
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Proposta de variant de la C-35 entre Palautordera i Sant CeloniSant Celoni

EL 9 NOU

El Pla Territorial Metropo-
lità de Barcelona (PTMB), 
aprovat el 20 d’abril, inclou 
una variant de la C-35 entre 
Santa Maria de Palautordera 
i Sant Celoni –vegeu gràfic 
adjunt– que evitaria el tràn-
sit pel centre de Sant Celoni. 
Diverses entitats veïnals dels 
dos municipis, la Coordina-
dora per la Salvaguarda del 
Montseny i la Candidatura 
d’Unitat Popular (CUP) de 
Sant Celoni ja han mostrat 
la seva oposició frontal a la 
futura via i han presentat un 
recurs contenciós adminis-
tratiu.

Aquest dijous, la CUP de 
Sant Celoni ha denunciat 
que la previsió de la nova 
via en el pla s’ha fet arran de 
les al·legacions al PTMB que 
va presentar l’Ajuntament 
de Sant Celoni i ha acusat el 
govern municipal (CiU) d’ha-
ver-ho amagat fins ara. “En 
l’expedient del Pla Territo-
rial hi havia les al·legacions 
presentades el setembre del 
2009 pels ajuntaments de 
Sant Celoni i Palautordera, 
que reclamaven la construc-
ció d’aquesta variant. Curio-
sament, un any més tard des 
de l’equip de govern de Sant 
Celoni encara no n’havien 
informat i havien optat per 
amagar-nos aquesta informa-
ció”, diu la CUP.

La traça de la variant surt 
de l’enllaç amb l’autopista 
AP-7, s’enfila cap al barri de 
Moixerigues, a Palautordera, 
travessa el riu Tordera i 
afecta la zona agrícola del 
Riu-sec –una zona que el nou 
pla general de Palautordera 
inclou com a sector agrícola a 
protegir. A partir d’aquí va a 

buscar la traça del TAV i mit-
jançant un túnel travessa el 
Virgili fins a la carretera de 
Campins. Des d’allà, segueix 
paral·lela al TAV, creuant la 
riera del Pertegàs i afectant 
la zona del sot dels Maribaus 
i els plans de Can Riera de 
l’Aigua i del Pertegàs, des 
d’on travessa la riera i el fer-
rocarril fins a anar a buscar 
la C-35 darrere del cementiri.

L’alcalde de Sant Celoni, 
Francesc Deulofeu (CiU), 
ha negat que s’hagi intentat 
amagar la informació. “El pla 
territorial és un document 
que ha estat en exposició 
pública. Les al·legacions van 
passar pel registre de sorti-
da i tots els grups ho poden 
consultar. És un procediment 
totalment transparent”. Deu-
lofeu recorda que en l’anteri-
or mandat municipal els dos 
ajuntaments veïns van dema-
nar un estudi sobre alterna-

tives per evitar que el trànsit 
de pas cap al Montseny passi 
pel centre de Sant Celoni. 
“Fa molts anys que s’en parla 
i estava en el nostre progra-
ma electoral i també en el del 
PSC”. L’alcalde admet que es 

va presentar l’al·legació en 
el PTMB perquè es va creure 
convenient que, a més de 
desviar el trànsit de pas cap 
al Montseny, la via podria 
funcionar com una ronda de 
Sant Celoni si s’allargava fins 
la Porta de Llevant. Diu que, 
a més d’aquesta al·legació, 
l’Ajuntament també en va 
presentar una altra que 

demana que el desdoblament 
de la C-35 es faci semiso-
terrada al seu pas per Sant 
Celoni. Deulofeu adverteix 
que el pla territorial només 
dibuixa una possible traça 
de la variant i que, en tot 
cas “després dependrà de la 
voluntat dels ajuntaments i 
de les administracions que 
haurien de fer-se càrrec de 
la inversió”. Admet que la 
via tindria “un cert impacte” 
i que “caldria analitzar quin 
seria el recorregut òptim”.

Per la seva banda, l’al-
calde de Santa Maria de 
Palautordera, Joan Mayneris 
(PSC), diu que el nou pla 
general del municipi aprovat 
provisionalment fa poques 
setmanes descarta la via del 
Riu-sec i opta per un vial 
a partir de la carretera del 
Montseny “només per con-
nectar amb el polígon indus-
trial sense passar pel poble”.

La CUP i entitats 
veïnals denuncien 
l’impacte en zones 
agrícoles

Cardedeu 
multiplica per set 
les multes de la 
zona vermella en 
un any

Cardedeu
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L’Ajuntament de Cardedeu 
ha multiplicat per set les 
sancions que s’han posat a 
la zona vermella respecte a 
l’any passat. En concret, s’ha 
passat de les 1.398 denúncies 
de 2009 a les 9.727 d’aquest 
any, segons les dades facilita-
des per l’Ajuntament just un 
any després de la posada en 
marxa de la zona vermella als 
barris del Centre i l’Estalvi. 

El consistori atribueix 
aquest increment a la con-
tractació d’una empresa que 
fa la vigilància. Això també 
ha permès un increment de 
la rotació dels vehicles i, per 
tant, ha donat més facilitats 
a l’hora d’aparcar. “Ha per-
mès resoldre una de les prin-
cipals preocupacions de la 
gent de Cardedeu com era la 
incapacitat de trobar aparca-
ment a prop de les botigues i 
dels equipaments”, assegura 
Carme Mallorques, regidora 
de Promoció Econòmica.

Tres de cada quatre san-
cions s’anul·len en les dues 
hores posteriors amb un cost 
de només cinc euros. El 65% 
de les multes s’invaliden a 
les màquines, mentre que el 
10% restant, a les dependèn-
cies de la Policia Local. La 
resta de les sancions les tra-
mita l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació. 
El sistema “té la bondat d’au-
tofinançar-se amb la cancel-
lació de les denúncies i, per 
tant, demostra que amb pocs 
recursos econòmics també es 
poden trobar fórmules molt 
efectives”, afegeix Mallor-
ques.

Sant Fost inaugura 
aquest diumenge 
la reforma del 
cementiri
Sant Fost de C.

Sant Fost inaugura diu-
menge les obres de reforma 
del cementiri municipal 
amb una jornada de portes 
obertes. L’actuació ha per-
mès suprimir les barreres 
arquitectòniques i millorar 
l’accessibilitat. Els treballs 
s’han finançat amb el segon 
pla Zapatero i han costat uns 
310.000 euros. A banda, una 
brigada contractada amb un 
pla de treball ha fet feines de 
pintura, neteja i enjardina-
ment. També s’han adequat 
els terrenys del costat que 
l’Ajuntament va comprar per 
poder ampliar el cementiri.


