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Llistes municipals

El tractament de la uralita que es retira es fa amb totes les mesures de seguretat per la toxicitat de l’amiant

Montmeló demana l’enderroc de dues
naus abandonades en estat de ruïna
Una empresa especialista en el tractament d’uralita ja treballa en una antiga fàbrica
Montmeló
EL 9 NOU

L’Ajuntament de Montmeló ha
declarat l’estat de ruïna i ha demanat l’enderroc de dues naus industrials abandonades i que han estat
saquejades en els darrers mesos per
recollidors de ferralla o han patit
actes vandàlics. En un dels casos, el
propietari ja ha iniciat els treballs
per enderrocar la nau, on hi havia
hagut una empresa de marbres. En
l’altre cas, l’Ajuntament negocia
amb els amos de l’antiga Inlisa
–que ara són els bancs– perquè
l’enderroquin. Si no s’arriba a un
acord, serà el consistori qui executi
els treballs i acabi passant la factura –uns 45.000 euros– a la propietat. De moment, ja se’ls ha sancio-

nat amb 3.000 euros per no fer cas
al requeriment municipal.
La nau que s’ha començat a
enderrocar està situada en un
camí proper a l’autopista prop del
límit amb Parets. És un edifici on
hi ha una gran quantitat d’uralita.
Aquests dies, una empresa especialitzada en la retirada i tractament
de l’amiant està retirant la uralita.
És una operació complexa perquè
n’hi ha una gran quantitat i perquè
està fragmentada en bocins molt
petits. Segons l’empresa, es calcula que es retiraran unes 30 tones
d’aquest material. “És una operació
difícil perquè n’hi ha molta d’esmicolada i cal garantir que la pols
no s’escampi”, comenta Ramon
Castro, de l’empresa Uralix. “La
pluja d’aquests dies ens ha anat bé

per aixecar menys pols”, afegeix.
Per retirar-la, també cal treure
una petita capa de terra on hi ha
impregnada la pols de l’amiant.
L’Ajuntament va declarar l’estat
de ruïna d’aquest nau l’octubre de
l’any passat i ho va comunicar al
propietari. Els amos van demanar
alguns aclariments i el consistori va
fer un nou requeriment als amos,
que van acceptar fer l’enderroc.
D’altra banda, Montmeló també
havia iniciat el procés per declarar
en ruïna les naus de l’antiga Droqsa. Els amos, però, van al·legar que
les edificacions no estan en tan
mal estat i, finalment, es va decidir
ordenar que es tapiessin les obertures i es protegís el terreny per evitar l’accés incontrolat de persones
a l’interior.

Els alumnes de l’escola de la Batllòria alliberen
un centenar de tortugues a la Tordera
La Batllòria
EL 9 NOU

Els alumnes de tercer i quart de
l’escola Montnegre, de la Batllòria,
a Sant Celoní; van participar la
setmana passada en l’alliberament
d’un grup de tortugues de rierol a
la Tordera. Durant tota la setmana, es van deixar anar un centenar
d’exemplars d’aquesta espècie
que havien estat capturats durant
la tardor, quan van començar les
obres de construcció d’una canalització d’aigua per aquest punt de
la llera de la Tordera. D’aquesta
manera, es volia evitar que les tortugues quedessin afectades pels
moviments de terres i la presència
de maquinària pesada al riu.
L’alliberament d’aquestes tortugues forma part de les accions
de restauració de l’entorn fluvial
afectat per la construcció d’una
canonada de l’Agència Catalana de

L’horitzó electoral s’apropa. Es van complint els terminis. A més dels partits tradicionals es van coneixent llistes electorals: moltes d’independents. De les que
coneixem s’ha complert el pronòstic a les
Franqueses. Qui va ser el candidat de CiU
fa quatre anys, serà el cap de llista d’una
nova opció política. Una notícia dolenta per als convergents i un enrenou més
que no ajudarà a aclarir el panorama. Si no
hi ha una majoria àmplia, hi haurà un trencaclosques d’interessos irreconciliables,
les Franqueses pot veure perillar de nou
la seva governabilitat. Els electors ho han
de saber. A poc a poc, doncs, es comencen a conèixer els partits, les llistes i qui
les encapçalaran. Temps tindrem per anar
analitzant i desgranant cadascuna d’elles,
sobretot en els pobles petits on fins el darrer moment no se sabrà qui es presenta. A
les grans ciutats les coses estan més clares.
A Granollers socialistes i convergents han
presentat els candidats. Mayoral demana
una majoria sòlida i Canal un canvi d’aires a la Porxada. Mayoral ja ha presentat
equip. Es de continuïtat però amb incorporacions mediàtiques: el capità de l’equip
d’handbol. Una llista per estar al govern
i que no es pot interpretar en clau successòria. Els socialistes no volen, de cap
de les maneres, donar per guanyades les
eleccions. No estan per eufòries. Mayoral
ha fet una llista sòlida amb Jordi Terrades
com home fort, però sense cap pista de
futur. Els joves de la llista tindran quatre
anys per consolidar una nova generació de
poder municipal. En el cas de Pius Canal
encara no hi ha llista. L’horitzó electoral
s’apropa, i es van complint els terminis.

Propaganda i debats
Des de fa temps les campanyes electorals
s’allarguen durant mesos. En el cas de les
eleccions municipals del maig ja fa temps
que tots els partits han posat la maquinària en marxa. Propaganda electoral que
sobretot utilitzen els qui estan al govern.
Siguin del color que siguin. En temps de
crisi han baixat les despeses, tot i així
tothom busca la manera de fer arribar el
missatge. Però en lloc de publicitat electoral els partits i els mitjans de comunicació –públics i privats– ens hauríem de
posar d’acord i convertir els monòlegs en
converses. Seria saludable que els candidats acceptessin seure i discutir sobre les
qüestions que interessen als electors. Estaria bé que els candidats de la comarca i els
mitjans volguéssim el mateix. Debatre és
la millor manera d’acostar la política als
ciutadans i fomentar la participació democràtica.

Handbol i futbol

Els alumnes de l’escola de la BAtllòria en el moment d’alliberar les tortugues

l’Aigua. Els alumnes van rebre una
explicació sobre les característiques d’aquesta espècie i van poder
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deixar en llibertat els animals prop
del curs del riu. Llavors, les tortugues van anar cap a l’aigua.

Tot i la derrota de dimecres davant el tot
poderós Ciudad Real, l’handbol Granollers
està fent un excel·lent temporada. Malgrat els maldecaps econòmics, els jugadors
s’han deixat barba però no s’han deixat la
il·lusió i el bon joc. En canvi, les coses al
camp del carrer Girona no van tan bé. La
destitució de l’entrenador és una cosa més
en un club amb greus dificultats institucionals i esportives. Però encara hi ha temps
perquè la pilota entri. Esperem.

