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Les dues forces admeten que els contactes havien arribat a un punt mort

CiU i PSC suspenen les converses 
per assolir un pacte a Cardedeu

L’ONG de Sant Celoni demana gent per fer activitats els dissabtes amb nens discapacitats

Voluntaris per Afadis
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Membres d’Afadis del Baix Montseny davant l’escola bressol El Blauet, on fan activitats els dissabtes

Sant Celoni

Estefania Marín

L’Associació Afadis del Baix 
Montseny, de lleure per a 
nens amb discapacitats, amb 
seu a Sant Celoni, busca 
voluntaris. Necessita perso-
nes que vulguin donar suport 
als monitors especialistes, 
els dissabtes, en les activitats 
de lleure i motivació que 
prepara. De moment han 
atret tants usuaris que n’hi 
ha que s’han quedat en llista 
d’espera. Actualment Afadis 
atén 15 nens i joves de 3 a 25 
anys cada dissabte, i hi ha 12 
que esperen tenir plaça. “Per 
això necessitem reforços. 
Perquè fins que no tinguem 
més gent no podem acollir 
aquests nens”, diu el presi-
dent de l’entitat, Martí Pina, 
pare d’un nen amb discapaci-
tat psíquica de naixement. 

Afadis va néixer el maig 
passat, gràcies a l’impuls 
d’un grup de pares amb fills 
amb alguna discapacitat. 
L’objectiu és motivar els 
infants i joves, oferir-los 
activitats d’oci en temps de 
lleure i, a més, permetre que 
els pares tinguin un petit 
descans durant una estona. 

L’entitat fa les activitats 
setmanalment, els dissabtes, 
de 2/4 de 5 de la tarda a 2/4 
de 8 del vespre, a un local 
municipal, l’equipament de 
l’escola bressol El Blauet. 
Tot i que els primers passos 
de l’entitat es van fer amb 
només set famílies, ara l’en-
titat ja aplega 50 socis, a més 
de gent que li dóna suport, 

com també empreses del Baix 
Montseny, tant per mitjà de 
donacions econòmiques com 
de material. 

Afadis compta amb el 
suport de metges, inferme-
res, psicòlegs i psicopeda-
gogs voluntaris, a més de 
monitors especialitzats, per 
la qual cosa els voluntaris 
que demana no han de tenir 

cap formació especifica. “Si 
tenen experiència, millor, 
però no és un requisit. 
Només demanem compro-
mís, almenys perquè vinguin 
dos cops per mes”, diu Pina, 
satisfet que l’ONG Creu Roja 
a Catalunya s’hagi posat en 
contacte amb Afadis per ana-
litzar com els poden donar 
suport.

L’alcaldessa Calamanda Vila Montserrat Cots, portaveu del PSC

Cardedeu 
comença a retirar 
l’‘skate park’ 
sense projecte per 
reubicar-lo

Cardedeu

E.M.

L’Ajuntament de Cardedeu 
ha començat a desmantellar 
la instal·lació de l’skate park 
que va instal·lar a l’estiu al 
parc del Molí, tal com va 
anunciar a finals de setembre, 
per les molèsties que causava 
als veïns de la rambla Ernest 
Lluch, al barri de la Granada. 
Alguns treballs ja s’han pogut 
veure aquesta setmana, en 
què s’han desmuntat estruc-
tures de fusta. Queden les 
instal·lacions metàl·liques, que 
segons el regidor d’Esports, 
Jaume Fort (CiU), es retiraran 
aviat. L’Ajuntament les guar-
darà en dependències muni-
cipals, perquè a curt termini 
no pot reubicar-les en un altre 
lloc. Fort diu que l’Ajuntament 
contempla algunes idees per 
resituar la instal·lació, però 
que en aquests moments no 
disposa de pressupost per fer-
ho perquè caldria invertir a 
arranjar el terreny.

La instal·lació es va posar 
aquest estiu, ampliant el parc 
que hi havia amb quatre nous 
elements que permetien la 
pràctica d’esports com l’skate, 
el BMX i el roller. L’Ajunta-
ment va invertir 21.000 euros 
en l’ampliació dels elements, 
que es va fer d’acord amb el 
col·lectiu de patinadors del 
municipi, que reivindicaven 
l’espai des de feia vuit anys. 
Les queixes veïnals pel soroll, 
l’agrupació de joves a la mati-
nada a la instal·lació, i la inse-
guretat que els generava van 
convèncer l’Ajuntament que 
calia retirar-lo. El Col·lectiu de 
skateparks, però, ha lamentat 
haver de carregar les culpes de 
l’incivisme d’altres joves que 
feien mal ús del lloc.   

Parets engega la 
campanya “Prou 
d’hòsties” contra la 
violència masclista
Parets del Vallès

L’Ajuntament de Parets 
engega aquest dissabte 5 de 
novembre l’11a edició de la 
campanya “Prou d’hòsties” 
contra la violència masclis-
ta, les activitats de la qual 
s’estendran fins al dia 24. 
La llarga llista d’activitats, 
tallers i cursos comença 
aquest dissabte amb el con-
cert Prou d’hòsties , a càrrec 
dels grups Grushenka i Les 
Fatales, a les 10 del vespre, 
al Teatre de Can Butjosa. 
També es faran tallers amb 
l’IES Parets.   

Cardedeu
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CiU i PSC han donat per 
acabades les converses que 
van iniciar fa cinc mesos per 
assolir un pacte de govern 
estable a Cardedeu. En un 
comunicat conjunt, la direc-
ció local de CiU i l’agrupació 
local del PSC expliquen que 
les negociacions “han arri-
bat a un punt mort que no 
ens permet avançar més” i 
admeten que, actualment 
no és possible arribar a un 
pacte. “Essent impossible el 
pacte en la conjuntura actu-
al, les negociacions es donen 
per acabades”, diu el mateix 
comunicat.

CiU i PSC van engegar 
els contactes després de les 
eleccions municipals que van 
donar una majoria relativa 
de sis regidors a la federació 
nacionalista. De fet, abans de 
la constitució del nou ajun-
tament i de la investidura 
de l’alcaldessa, Calamanda 
Vila, les dues forces políti-

ques ja havien mantingut 
tres reunions i després van 
tenir vuit trobades més. En 
total, doncs, hi ha hagut 
11 trobades entre les dues 
delegacions que encapçala-
ven la mateixa Calamanda 
Vila, d’una banda, i la porta-
veu del PSC i exalcaldessa, 
Montserrat Cots. Segons el 
comunicat, en aquestes reu-
nions s’han tractat diferents 
temes “explorant les coinci-

dències i diferències progra-
màtiques, les formes de col-
laboració i els mecanismes 
de seguiment dels acords 
del possible pacte”. A partir 
d’ara, i després de constatar 
que les converses estaven 
encallades, tant CiU com 
PSC afirmen que continua-
ran treballant amb lleialtat, 
però per separat. “A partir 
d’ara cada formació treballa-
rà per Cardedeu per separat, 

al govern o a l’oposició, des 
de la lleialtat institucional i 
el respecte a l’adversari polí-
tic, col·laborant en els punts 
programàtics que hem trobat 
comuns, i dissentint a la res-
ta, com no podia ser d’altra 
manera”, conclou el comuni-
cat conjunt de CiU i PSC.

Els dirigents dels dos 
partits no han volgut anar 
més enllà del comunicat en 
les seves valoracions sobre 
el trencament dels contac-
tes, però la manca d’entesa 
dificultarà la presa d’algu-
nes decisions cabdals per 
al municipi. De fet, dijous 
passat, l’oposició majori-
tària (PSC, CUP, PP, ERC, 
ICV i GpC) va bloquejar 
l’aprovació dels impostos i 
taxes municipals perquè no 
estaven d’acord que el ple 
en què s’havien de debatre 
fos extraordinari. Afirmen 
que el compromís de principi 
de mandat va ser fer un ple 
ordinari cada mes, tot i que 
CiU manté que l’acord va ser 
per fer-los cada dos mesos.


