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La plaça de la Vila i l’ajuntament, aquest dilluns al matí
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Les tanques de l’estació obliguen els usuaris a fer la volta a l’edifici

Adif envolta de tanques l’estació de tren per evitar possibles accidents per despreniments

Comencen a rehabilitar l’antic 
ajuntament de Palautordera

sta. M. de Palautordera

Laia Framis

De l’ajuntament de San-
ta Maria de Palautordera 
només en queda la façana, 
literalment. Aquesta setma-
na han començat les obres de 
rehabilitació de l’antiga casa 
consistorial de la plaça de la 
Vila i, després d’apuntalar 
la façana principal, les grues 
han començat a enderrocar-
ne l’interior i els laterals. Des 
que les dependències muni-
cipals es van traslladar a la 
Masia de Can Rahull (2008), 
l’edifici ha estat tancat pel 
mal estat de conservació. 

El projecte del nou ajunta-
ment preveu un construcció 
de tres plantes amb soterrani. 
L’edifici actual es renovarà 
gairebé íntegrament: només 
se’n conservarà la façana. La 
idea és aconseguir un espai 
obert, funcional i movible 
gestionat amb energia geo-
tèrmica. A la primera planta 
hi haurà l’oficina d’atenció 
al ciutadà, la policia local, 
els serveis socials i el jutjat. 
Al segon pis, hi haurà els 
serveis tècnics, i l’última 
planta tindrà deu despatxos 
per l’alcaldia, les regidories i 
l’oposició. També es farà un 
soterrani per a l’arxiu muni-
cipal. El projecte no preveu 
rehabilitar la sala de plens, 
que caldria traslladar al Cen-
tre Cívic. Segons la regidora 

d’Urbanisme, Teresa Sabé, 
les obres poden durar entre 
15 i 18 mesos. Durant aquest 
temps, la plaça de la Vila 
estarà tancada i ocupada pels 
barracons dels treballadors 
de la construcció. 

L’ajuntament no és l’únic 
edifici del centre de la vila on 
hi ha moviments de bastides. 
Les últimes setmanes també 
han començat les obres de 
rehabilitació de l’Esplai de la 
Gent Gran. Per ara, s’ha tret 
l’arrebossat de les parets i la 
construcció ha quedat d’obra 
vista. A l’interior, es renova-
ran els lavabos, s’anivellarà 
la sala d’actes, s’adaptarà 
l’edifici per a discapacitats i 
s’hi farà un ascensor. Segons 
Sabé, les obres poden durar 
quatre o cinc mesos.

ADIF TANCA L’ESTACIÓ
 
Sense previ avís a l’Ajun-
tament, l’Administrador 
d’Estructures Ferroviàries 
de l’Estat (Adif), ha posat 
tanques a l’edifici principal 
de l’estació de Renfe de 
Palautordera perquè ningú 
prengui mal per possibles 
despreniments. Les tanques 
han tancat l’entrada natural 
de l’estació i ara els passat-
gers han de vorejar tot l’edi-
fici per accedir a l’andana. 
Teresa Sabé ha assegurat que 
exigiran a Adif que solucioni 
el problema. 

Neix el Fòrum 
Baix Montseny 
per impulsar 
l’economia a 
la zona

sant Celoni

L.C.

Amb l’objectiu de treballar 
conjuntament per la dinamit-
zació del teixit econòmic del 
Baix Montseny, donar suport 
a l’emprenedoria i promoure 
els principis de l’economia 
sostenible, s’ha constituït 
el Fòrum Baix Montseny. 
L’organisme està integrat per 
l’Ajuntament de Sant Celoni 
i les entitats d’Emprenedors 
del Baix Montseny, el Cer-
cle Econòmic i Social Baix 
Montseny, Pimec Vallès Ori-
ental i la Unió de Botiguers i 
Comerciants de Sant Celoni.

Laura Costa, regidora de 
Comunicació, ha declarat 
que “anar a una és bàsic” i 
ha valorat la unió dels grups 
molt positivament pel futur 
social i econòmic de Sant 
Celoni i del Baix Montseny. 
La retallada de subvencions 
econòmiques a les entitats a 
causa de la crisi econòmica 
actual ha portat a una raci-
onalització de recursos que 
ha influït en la agrupació 
d’aquestes entitats, conjunta-
ment amb l’Ajuntament, per 
tal de sumar esforços i coo-
perar en una línia de treball 
conjunta per optimitzar al 
màxim els recursos del Baix 
Montseny. La primera inici-
ativa que s’ha portat a terme 
ha estat la convocatòria a la 
primera edició dels Premis 
d’Emprenedoria i Empresa 
que tindran lloc a l’octubre. 
El termini de presentació 
de propostes es tancarà a 
l’agost. 

Vilalba Sasserra 
licita el servei de 
neteja viària

Vilalba sasserra

L’Ajuntament de Vilalba 
Sasserra ha tret a licitació el 
servei de neteja viària. L’em-
presa adjudicatària s’haurà 
d’encarregar de la neteja dels 
vials, zones verdes i parcs 
urbans, i del manteniment 
d’aquests espais. De moment 
en el paquet no s’inclouran 
els carrers Montnegre i la 
part de la Via Augusta fins 
que estiguin pavimentats. 
Entre les tasques que haurà 
de fer l’empresa adjudica-
tària també hi ha el desher-
batge, buidatge de papereres 
i eliminació de residus. La 
freqüència serà els dilluns 
i dijous de cada setmana. El 
servei de manteniment de 
jardineria es farà cada diven-
dres. J.B.M.


