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Demanen tres anys 
per a un home 
detingut a Sant 
Celoni amb droga
Sant Celoni

La fiscalia demana una pena 
de tres anys i un dia de presó 
per a Manuel P.C., un home 
de 50 anys, que va ser detin-
gut a Sant Celoni el novem-
bre de 2006 portant a sobre 
gairebé 34 grams d’haixix, 
15 grams de cocaïna i dos 
comprimits d’una droga sin-
tètica. Tot plegat, tindria un 
valor de més de 1.000 euros 
al mercat negre, segons les 
conclusions provisionals de 
la fiscalia. Se l’acusa d’un 
delicte contra la salut públi-
ca. El judici es farà aquest 
dimarts a l’Audiència de 
Barcelona.

ERC de Granollers 
celebra dijous els 
80 anys de la seva 
fundació
Granollers

ERC celebra aquest dijous 
els 80 anys de la seva creació 
a Granollers en un acte que 
es farà a la Sala Tarafa coin-
cidint amb l’aniversari de la 
proclamació de la II Repúbli-
ca. L’acte, que es farà a 2/4 
de 9 del vespre, vol ser un 
homenatge a totes les per-
sones que, d’una manera o 
altra, han lluitat per la lliber-
tat del país. El partit convida 
totes les persones que ho 
vulguin a participar-hi.

                ELS RESULTATS DE LES CONSULTES
Cens	 votants	 partiCipaCió % si (%) no (%	) blanCs (%) nuls (%)

campins 361	 132	 	 36,57		 	 122 (92,42) 8 (6,06)	 1 (0,76) 1(0,76)
fogars 367	 189	 	 51,50		 	 178 (94,18) 0 (0)	 6 (3,17) 5(2,65)
montseny 283	 100	 	 35,34		 	 6 (96,00) 1 (1)	 3 (3) 0(0,00)
vallgorguina	 2.081	 487	 	 23,4	 	 	 466 (95,69) 13 (2,67	 8 (1,64) 0(0,00)

total	Consultes	 3.092	 908	 	 29,37		 	 862 (94,93) 22 (2,42)	 18 (1,98)	 6 (0,66)
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A Campins, les votacions s’han fet a la plaça, a tocar de l’ajuntament, aquest diumenge

La quarta onada de 
consultes arriba al 
30% de participació
El ‘sí’ ha aconseguit el 95% dels vots de mitjana

Campins

EL 9 NOU

La quarta onada de consul-
tes sobre la independència 
d’aquest cap de setmana a 
Vallgorguina (dissabte) i a 
Campins, Fogars i Montseny 
(diumenge) ha aconseguit 
una participació mitjana 
que frega el 30%. Fogars ha 
estat el municipi amb una 
participació més alta. Aquí 
han anat a votar més de la 
meitat de les persones que 
podien fer-ho, mentre que a 
Vallgorguina –el poble més 
gran dels quatre– s’ha quedat 
en poc més del 23% (vegeu 
gràfic adjunt). Montseny i 
Campins han registrat una 
participació d’entre el 35 i el 
36%. En total, de les poc més 
de 3.000 persones que podi-
en pronunciar-se, 908 ho han 
acabat fent.
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Els caminaires han travessat la C-17 mentre els Mossos tallaven el trànsit de vehicles diumenge cap a les 9 del matí

Unes 200 persones creuen l’autovia de l’Ametlla per reclamar que es respectin els senders antics

Tall a la C-17 en defensa dels camins

Granollers / Lliçà d’Amunt

EL 9 NOU

La 29a edició de l’excursió 
popular de l’Agrupació 
Excursionista de Granollers 
(AEG) va tenir aquest any un 
marcat to reivindicatiu. Les 
200 persones que van parti-
cipar en aquesta marxa van 
tallar durant uns deu minuts 
la carretera C-17 a l’alçada de 
la sortida de la carretera de 
Lliçà d’Amunt. L’objectiu era 
demanar que els eixos viaris 
de comunicació –els actuals 
i els que s’hagin de fer en un 
futur– tinguin en compte els 
vells camins, que molt sovint 
queden tallats sense que hi 
hagi una alternativa per a 
les persones que van a peu o 
en bicicleta. Era la primera 
vegada que aquesta sortida 
popular implicava el tall de la 
C-17. L’any passat, per exem-
ple, la van creuar per sota en 
aquest mateix indret.

El tall es va fer aquest diu-
menge cap a les 9 del matí. 
Va ser just en el moment 
que els caminaries arriba-
ven a l’alçada de l’autovia 
de l’Ametlla després de 
sortir de la Porxada cap a 
2/4 de 9 del matí i fer la 
primera part del recorregut 
per la serra de Ponent de la 
ciutat. Abans de començar 
a caminar, es va llegir un 

manifest on l’AEG manifesta 
la seva “preocupació pels 
desequilibris creixents, la 
manca de connectivitat i 
la fragmentació territorial 
que pateix Granollers i bona 
part de la comarca que ens 
dificulta cada vegada més 
l’organització d’aquesta 
excursió popular”. “Cal que 
tots ens sensibilitzem de les 
conseqüències negatives que 
la manca de planificació ha 

suposat per al territori”, afe-
gia el text.

En el moment de travessar 
la carretera, es van col·locar 
un palets per poder enfilar-
se a la tanca de formigó que 
separa les dues calçades. Els 
Mossos van regular el trànsit 
per evitar que hi hagués cap 
problema. El tall, que es va 
fer amb les autoritzacions 
pertinents, va provocar peti-
tes retencions en tots dos 

sentits. Tot i això, com que 
va ser molt curt l’afectació va 
ser poc destacable.

Després de creuar la C-17, 
l’excursió popular, amb un 
recorregut de 17 quilòmetres 
va seguir l’itinerari previst 
cap a Lliçà d’Amunt, Santa 
Eulàlia i el sud de l’Ametlla. 
Aquí, van tornar a creuar la 
mateixa C-17 però pel pas 
inferior. Després van seguir 
cap a Canovelles i Granollers. 

El sí ha aconseguit una cla-
ra victòria amb una mitjana 
de gairebé el 95% dels vots 
en el conjunt dels quatre 
municipis. Montseny ha 
estat el poble on s’han reco-
llit més vots favorables (un 
96%). El municipi amb més 
vot negatiu ha estat Campins 
amb vuit vots, un 6%. 

La jornada s’ha desenvo-
lupat amb tota normalitat 
tot i alguns problemes 
informàtics a primera hora a 
Montseny. Aquí, els gegants, 
bastoners i grallers de Sant 
Esteve han animat la jor-
nada amb balls a la plaça. A 
Campins, s’ha fet una xoco-
lata. En tots dos pobles han 
votat els alcaldes Alfons Pla-
nas (AMD) i Miquel Barnola 
(CiU) i altres regidors.

Vegeu galeria d’imatges a
www.el9nou.cat


