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L’alcalde diu que no pot fer tancar abans el local, com vol el PSC, perquè compleix la normativa

CiU i la CUP de Sant Celoni defensen 
que la Discoteca 4 mantingui l’horari
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Una imatge d’arxiu de la manifestació que alguns veïns de Sant Celoni van fer contra la discoteca el febrer de 2010

Sant Celoni

Laia Coll

La moció presentada pel 
grup polític PSC en l’últim 
ple municipal, que demana-
ven una reducció d’horari de 
la Discoteca 4 de dues hores, 
fins a les 4 de la matinada 
(actualment és a les 6) va 
ser votada en contra pels dos 
grups de govern: CiU i CUP. 
Així, doncs, sembla ser que la 
problemàtica i el desconten-
tament dels veïns del barri 
del Baix Montseny continu-
aran. 

L’alcalde Francesc Deu-
lofeu (CiU) afirma que “la 
Discoteca 4 compleix tots els 
requisits per seguir tenint en 
vigor la llicència” i entén el 
descontentament dels veïns, 
però creu que des de l’Ajun-
tament s’ha fet i s’està fent 
tot el possible per posar fi 
als aldarulls. “Hem augmen-
tat la vigilància de la policia, 
i també hi ha un servei de 
neteja que passa cada dia al 
matí per recollir i netejar els 
diferents desperfectes que 
es puguin ocasionar”. A més, 
va afegir que s’ha de valorar 
el model d’oci del municipi i, 
si es tanqués la discoteca, els 
joves haurien de desplaçar-
se. La CUP, que tenia pactat 
amb el PSC votar a favor 
d’aquesta moció, finalment 
va votar en contra i va pre-
sentar una al·legació en la 

qual es demanava una modi-
ficació de les condicions de 
la zona industrial per poder-
hi ubicar la discoteca en con-
dicions. Una possibilitat que 
els propietaris de la discote-
ca 4 no han contemplat fins 
al moment perquè no creuen 
oportuna. 

El seu portaveu del PSC, 
grup a l’oposició, va assegu-
rar que la seva formació ha 
fet tots els passos possibles 
per aconseguir una millora 
de les condicions del veïnat i 

que, com a grup polític, ja no 
poden fer res més. 

D’altra banda, Deulofeu 
comenta que l’única opció 
que quedaria és iniciar un 
procés judicial, que no es 
viable perquè la discoteca 
4 té una llicencia i podria 
portar l’Ajuntament a haver 
de pagar una indemnització. 
Aquesta possibilitat sí que 
entraria en la legislatura del 
PSC, en el cas que  aquest 
sortís guanyador en les 
properes eleccions del mes 

de maig. Deulofeu es mos-
tra sorprès pel fet que “el 
PSC ha governat durant 18 
anys i mai no ha fet res per 
solucionar aquest problema; 
és curiós les ganes que en 
tenen ara”. La nova llei anti-
tabac pot suposar un pro-
blema afegit per als veïns, 
ja que obliga tots els clients 
fumadors a sortir fora de 
l’establiment. No obstant 
això, Deulofeu afirma que 
“la responsabilitat directa és 
de l’establiment”.

R
A

M
O

N
 F

ER
R

A
N

D
IS

Els vidres trencats dels antics safareigs dissenyats per l’arquitecte Manuel Joaquim Raspall

Comencen les 
jornades de portes 
obertes a les 
escoles de Mollet
Mollet del Vallès

Les escoles i instituts de 
Mollet engegaran les jorna-
des de portes obertes aquest 
dijous dia 20 i s’estendran 
fins al proper 30 de gener. 
L’objectiu és que les famílies 
interessades a matricular els 
seus fills coneguin de prop 
les instal·lacions i el pro-
fessorat del centre. D’altra 
banda, l’Ajuntament ja ha 
enviat una carta a les famí-
lies que tenen un fill que el 
curs 2011/2012 s’incorpora 
a l’escola o a l’institut per 
informar-les sobre el procés 
de preinscripció i matricula-
ció. També ha elaborat una 
guia amb tota l’oferta educa-
tiva del municipi, que es pot 
consultar el web municipal 
www.molletvalles.cat. 

La Llagosta renova el 
conveni per mantenir 
l’oficina de rehabilitació 
d’habitatges
La Llagosta

L’Ajuntament de la Llagosta 
i la Generalitat han renovat 
el conveni per mantenir en 
funcionament l’Oficina de 
Rehabilitació d’Habitatges. 
Els propietaris d’habitatges 
de la Llagosta poden adreçar-
se a l’oficina de rehabilitació 
per gestionar els tràmits i les 
subvencions que ofereix la 
Generalitat per a la reforma 
de façanes, la instal·lació 
d’ascensors, l’eliminació de 
barreres arquitectòniques 
i altres qüestions sobre la 
millora dels immobles.

Trenquen un dels vidres dels 
safareigs de Raspall acabats  
de restaurar a la Garriga

La Garriga

EL 9 NOU

Uns desconeguts van trencar 
durant la nit de Reis un dels 
finestrals de vidre dels antics 
safareigs dissenyats per l’ar-
quitecte Manuel Joaquim 
Raspall que l’Ajuntament de 
la Garriga acaba de restaurar.  
El vidre va rebre diversos 
impactes de pedres que el 
van esquerdar. Només un va 
aconseguir fer-hi un forat, 
que es va fer amb una llam-
borda del paviment. A banda 
del vidre trencat, també van 
aparèixer esquerdats tres 
finestrals més de l’equipa-
ment, que s’ha de convertir 
en un centre d’informació 
turística. 

Les finestres afectades són 
les de la façana de la banda 

del riu Congost, les que que-
den més allunyades de les 
cases i que no són visibles 
pels vehicles que circulen 
per la carretera Nova.

ALARMA PENDENT

L’Ajuntament canviarà el 
vidre trencat i valora si cal 
substituir els altres tres que 
també van rebre impactes 
de pedres i es van esquerdar. 
L’alcaldessa Neus Bulbena 
qualifica els fets de “bretola-
da” i espera que l’Ajuntament 
“no hagi d’acabar posant pro-
teccions –reixes, per exem-
ple– a les finestres perquè 
trencarien la gràcia de l’equi-
pament”. Aquests dies, també 
s’està fent la instal·lació de 
l’alarma al safareig restaurat. 
Amb tot, l’alcaldessa Bulbena 

està convençuda que no hi 
havia cap intenció de robar a 
l’interior per part de la perso-
na o persones que van llançar 
les pedres.

Els safareigs de Raspall van 
ser construïts l’any 1931 i 
són d’estil art-deco. L’Ajun-
tament té pendent de tirar 
endavant l’equipament inte-

rior, que convertirà aquest 
espai en un centre d’atenció 
als turistes i d’interpretació 
del patrimoni i la història 
local del municipi.


