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Cardedeu acaba les obres 
de l’accés al nou edifici de 
l’institut Pla Marcell

L’Ametlla, la Garriga, Figaró, 
les Franqueses i Tagamanent 
renoven el pla de drogues

Cardedeu

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Cardedeu 
ha donat per acabades les 
obres d’urbanització dels 
accessos al nou edifici de 
l’institut Pla Marcell. Les 
obres s’han fet des del carrer 
Joaquim Blume fins a l’entra-
da del centre educatiu, que 
durant les properes setmanes 
entrarà en funcionament. 
Fins ara l’equipament escolar 
havia funcionat amb mòduls 
provisionals.

L’actuació ha comprès tota 
la vialitat pública, que inclou 
les obres d’infrastructura: 
paviment de voreres i asfalt, 
vorades, rigoles, guals de 
vianants i vehicles, columnes 
de llum, embornals, reixes,  
escomeses a clavegueram 

d’aigües pluvials i xarxes de 
reg, electricitat i telecomuni-
acions.

També s’ha aprofitat l’obra 
per tancar algunes rases de 
la rambla d’Ernest Lluch 
que no tenen cap incidència 
sobre els accessos a l’institut. 
La urbanització parcial del 
carrer Ramon y Cajal pertany 
al sector 20  (avinguda Gaudí 
Sud). 

L’Ajuntament ha avançat 
els 154.120 euros de cost 
de les obres, que hauran 
d’assumir els propietaris 
del sector que està pendent 
de desenvolupar. Segons el 
Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat, el trasllat 
de l’institut Pla Marcell al 
nou edifici es farà durant la 
setmana blanca (entre el 28 
de febrer i el 6 de març).

Ametlla del Vallès

EL 9 NOU

Els municipis de l’Ametlla, 
Figaró, les Franqueses, la 
Garriga i Tagamanent reno-
varan el conveni del Pla 
Supramunicipal de Prevenció 
de Drogues i Promoció de la 
Salut, adaptant les seves acci-
ons a la realitat de cada zona. 

La pròrroga del conveni, 
anomenat C17, es firmarà el 
7 de febrer a l’Ajuntament de 
l’Ametlla i pretén fomentar 
la capacitat crítica als ado-
lescents i joves del territori, 
oferint-los informació d’un 
tarannà preventiu que pugui 
reduir danys i riscos promo-
vent un consum totalment 
responsable. 

El conveni C17 intervé 
en temes del consum de 

drogues, sexualitat i ali-
mentació saludable. El pla 
disposa d’uns objectius que 
van encaminats a promoure 
uns hàbits saludables, però 
també a prevenir i reduir els 
casos de drogodependències, 
així com les conseqüències 
que comporten i els riscos 
associats.

 A més, utilitzant activitats 
informatives, ofereix uns 
serveis que intenten aconse-
guir una sensibilització soci-
al. Es faran campanyes divul-
gatives, xerrades i tallers 
dirigits a un públic escolar. 
També es dóna atenció indi-
vidualitzada i assessorament 
a pares i mares. El pla va 
servir per posar en marxa el 
servei de bus nocturn per 
als joves que van a activitats 
d’oci a les nits.

Can Luna, encallat
H.M.

Un mes és el termini que s’ha establert per 
negociar un acord entre l’Ajuntament, l’en-
titat mercantil Carlos Luna II, SA, i Maria 
Carmen Martín, Alberto Luna i Francisco 
Javier Luna respecte a les instal·lacions de 
la nova fàbrica de Can Luna, situades a Can 
Terrers. Maria Carmen Martín, Alberto 
Luna i Francisco Javier Luna han incom-
plert l’escriptura notarial de permuta i els 
compromisos obligacionals d’urbanització 
del passeig Congost. També l’entitat mer-

cantil Carlos Luna II, SA, ha incomplert el 
contracte i els compromisos obligacions 
de lliurament de la possessió de les instal-
lacions de Can Luna a l’Ajuntament. El 
desembre es van consensuar les condicions 
d’una proposta de pròrroga del termini de 
quatre anys per al compliment dels com-
promisos pendents. No obstant això, el 12 
de gener, Carlos Luna II, SA, i Albert Luna, 
Roberto Florencio (representant de Javier 
Luna) i Maria Carmen Martín, van comuni-
car que no respectaven les condicions de la 
proposta de pròrroga. 
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Els regidors d’ICV, al govern de la Garriga, tornen a votar-hi en contra

Aprovada la modificació del sector 
on volen fer la planta de biomassa
La Garriga

Helena Masó

El ple de la Garriga va apro-
var dimecres la verificació 
del text refós de la modifica-
ció puntual del Pla General 
d’Ordenació, en el sector B-8 
“Sector Sud”, on l’empresa 
Tamayo desenvolupa les 
seves activitats i on es pro-
jecta la planta de cogeneració 
d’energia a través de bio-
massa forestal. El punt, que 
incorporava l’aprovació de 
cinc prescripcions imposades 
per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona, 
va comptar amb 13 vots favo-
rables (PSC, CiU, ERC, EiLG 
i PP) i 4 vots en contra (ICV, 
GiG i el regidor no adscrit 
Frederic Moreno). 

El portaveu de ICV i soci 
de govern juntament amb 
PSC i EiLG, Quim Fornés, va 
fer evident una altra vegada 
la seva discrepància amb 
el projecte al·legant que el 
Text Refós “està presentat 
de manera confusa” i “que hi 
ha coses que no queden prou 
clares”. “En cap moment es 
parla de biomassa forestal, 
sinó de gestió de residus”, 
va assegurar Fornés fent 
referència al document, que 
va afirmar que “si no és un 
equivocació terminològica, 
no és determinant que la 
planta pugui arribar a cremar 
només biomassa forestal”.  

A més, va mostrar concreta-
ment el seu desacord amb 
una de les prescripcions que 

diu que en el sector s’ha d’ad-
metre “només altres usos 
complementaris de les activi-

tats principals” i va assegurar 
que la prescripció “pot donar 
peu a actituds confuses”. 

El portaveu del GiG, Jaume 
Aspa, va titllar el procés 
del projecte de la planta de 
biomassa de “viciat” i, en la 
mateixa línia que Fornés, va 
assegurar que “seguim veient 
que no queden les coses 
clares i segueixen havent-hi 
dubtes”. “L’OGAU ha fet tres 
informes diferents, per tant, 
de dubtes n’hi ha”, va afir-
mar Aspa. El regidor no ads-
crit Frederic Moreno va anar 
més enllà i va sentenciar que 
“aquest sector industrial en 
farà, de la Garriga, un ver-
tader centre de residus del 
Vallès”. “La planta és només 
una tapadora per fer crema 
d’altres tipus de residus”, va 
dir Moreno. 

L’alcaldessa, Neus Bulbena, 
va recordar que aquesta 
modificació del Pla General 
d’Ordenació “ha de permetre 
encabir la planta de biomassa 
forestal i totes les activitats 
que s’estan duent a terme” 
al sector, però va recordar 
que en aquest punt de l’ordre 
del dia no s’estava aprovant 
l’activitat de la planta de bio-
massa forestal. 

CESSIÓ DE L’ANTIC CAP  
A LA FUNDACIÓ ASIL HOS-
PITAL

D’altra banda, el ple va apro-
var per unanimitat l’inici de 
l’expedient de cessió gratuïta 
de l’edifici de l’antic CAP 
a la Fundació Asil Hospital 
per tal que aquesta institu-
ció pugui ampliar les places 
residencials, de Centre de 
Dia i de Menjador Social. En 
primer lloc, se segregarà la 
parcel·la per, posteriorment, 
iniciar el procés de cessió 
definitiva. La cessió havia 
estat una petició de tota 
l’oposició majoritària.

Sant Celoni adjudica 
la redacció del 
projecte del pavelló 
de la Batllòria
Sant Celoni

L’Ajuntament de Sant Celoni 
ha adjudicat la redacció del 
projecte del pavelló poli-
esportiu de la Batllòria a 
l’arquitecte celoní Ramon 
Dedéu. El concurs per a la 
redacció del projecte es va 
convocar a finals de l’any 
passat per prop de 90.000 
euros. El nou pavelló es cons-
truirà al costat de l’escola 
Montnegre, entre els carrers 
Fuirosos, Camí Ral, Olzine-
lles i Breda i ocuparà prop 
de 2.700 metres quadrats. 
L’equipament el podran fer 
servir els alumnes de l’esco-
la, però també els veïns de 
la Batllòria. El finançament 
de la construcció es farà a 
tres bandes, entre el Consell 
Català de l’Esport, el Depar-
tament d’Ensenyament de la 
Generalitat i el mateix Ajun-
tament.


