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Repàs a la premsa de la comarca de 
la mà del periodista Paco Monja
EL 9 NOU

Paco Monja, degà dels periodistes de 
Granollers i gran coneixedor de la història 
de la premsa a la comarca va fer dimarts una 
conferència al Museu de Granollers sobre 
els mitjans de comunicació dins del cicle 
que organitza l’associació AGEVO. Monja va 
repassar la premsa escrita des de 1882, quan 

va sortir l’Eco de Granollers, fins a l’actualitat. 
El ponent va fer especial atenció en publica-
cions granollerines com La Gralla, que es va 
editar des de 1921 fins a 1937 amb el liderat-
ge d’Amador Garrell i Alsina, i als seus núme-
ros extres, que van tenir molta importància 
en aquells anys. També va parlar de Revista 
del Vallès i d’EL 9 NOU, de Ràdio Granollers, 
que va començar l’any 1981 i de la televisió de 
la ciutat, que va estrenar emissions regulars 
l’any 1991. 
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Els socialistes diuen que el dipòsit supera el volum autoritzat

CiU i PP frenen una moció del 
PSC al Parlament per tancar 
l’abocador de Palautordera
Santa M. de Palautordera

EL 9 NOU

Els grups de CiU i PP han 
votat en contra d’una propos-
ta de resolució presentada 
pel PSC al Parlament en què 
demanava que la Generalitat 
compleixi el conveni signat 
l’any 2008 que obligava a 
tancar l’abocador de San-
ta Maria de Palautordera 
a finals del 2010. El grup 
d’ERC es va abstenir en la 
votació.

Els socialistes argumenten 

que l’autorització ambiental 
per al dipòsit és de 4 milions 
de metres cúbics, quantitat 
que ja s’ha superat en un 
34%, ja que entre el 1993 i el 
2010 havien entrat 5,3 mili-
ons de metres. El diputat del 
PSC i regidor de Granollers, 
Jordi Terrades, recorda que 
el conseller de Territori i 
Sostenibilitat, Lluís Recoder, 
en comptes de fer complir el 
conveni signat “va dictar una 
resolució de modificació no 
substancial de l’autorització 
ambiental que permet allar-

gar la vida útil de l’esmentat 
dipòsit”. Terrades diu que  
aquesta decisió representa 
un incompliment clar del 
conveni pactat amb l’Ajunta-
ment i afegeix que no entén 
la posició dels grups de CiU, 
PP i ERC ni “el silenci de 
l’actual govern de l’Ajun-
tament”. En aquest sentit, 
recorda que abans de les 
eleccions municipals, quan 
a Palautordera governava 
el PSC i ICV, l’Ajuntament 
va aprovar una moció per 
unanimitat demanant el 

tancament de l’abocador. El 
diputat socialista també ha 
posat en dubte l’argument de 
CiU en el sentit que l’aboca-
dor encara no ha arribat a la 
cota a partir de la qual s’ha 
de començar el segellament. 

Els socialistes també 
denuncien que el govern de 
la Generalitat ha paralitzat 
totes les infraestructures de 
gestió de residus que havia 
planejat el darrer govern 
tripartit. Entre aquestes hi 
ha la planta de tractament 
de la fracció de residus, que 
no es gestiona amb la reco-
llida selectiva i que s’hauria 
d’haver licitat aquest any per 
començar a construir-se al 
Vallès Oriental. També està 
aturat el projecte de millora 
de la planta de valorització 
i la incineradora de Mataró. 
“El govern de CiU no ha fet 
res més que queixar-se i no 
ha tirat endavant cap infraes-
tructura”, diu Terrades.

Sant Celoni 
demana una 
escola oficial 
d’idiomes

Sant Celoni

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Sant Celoni 
ha demanat a la Generalitat 
obrir una escola oficial d’idi-
omes al municipi. L’alcalde, 
Joan Castaño, i la regidora de 
Cultura, Júlia de la Encarna-
ción Gómez, van traslladar 
la petició al director general 
de Formació Professional de 
la Generalitat, Melcior Arca-
rons.

Castaño va exposar la bona 
acollida que han tingut a 
Sant Celoni els cursos de pre-
paració dels exàmens oficials 
d’anglès de la Universitat 
de Cambridge, Preliminary 
English Test i First Certifi-
cate que s’imparteixen a Sax 
Sala, amb una participació de 
112 alumnes. 

Per obrir l’escola, l’alcal-
de va posar a disposició del 
Departament d’Ensenya-
ment les aules de Sax Sala. 
Per la seva banda, Arcarons 
va admetre que falta oferta 
formativa d’idiomes a l’Alt 
Maresme i que Sant Celoni 
podria ser una bona ubicació. 
Es va comprometre a donar 
una resposta a la demanda el 
març de l’any vinent.

ICV-EUiA critica les 
multes a ‘indignats’ 
de Mollet

Mollet del Vallès

El Grup Municipal d’ICV-
EUiA ha criticat les multes 
que ha posat l’Ajuntament a 
persones que van participar 
en actes de protesta dins de 
la mobilització dels indig-
nats. S’han posat sancions 
per haver fet servir un megà-
fon a tot volum durant una 
concentració a la casa de la 
vila o bé per fer pintades de 
protesta en algunes parets.

Jordi Manils, 
ratificat com 
a president 
comarcal d’ICV
Montmeló

El portaveu d’ICV-EUiA a 
l’Ajuntament de Montmeló, 
Jordi Manils, ha estat ratifi-
cat com a president d’ICV al 
Vallès Oriental, càrrec al qual 
optava com a únic candidat. 
El partit celebrarà l’assembla 
comarcal dissabte al matí a 
la Llagosta amb la presència 
del secretari general, Joan 
Herrera. Hi participaran un 
centenar de delegats de les 
diferents agrupacions locals 
del Vallès Oriental. En la 
votació per elegir el nou pre-
sident, que substitueix Jordi 
Garriga, hi han participat un 
40% dels adherits i amics 
d’ICV i un 95,2% han estat 
vots favorables a Manils, 
un 2,4% contraris i un altre 
2,4% en blanc. “Els propers 
quatre anys seran de compro-
mís d’organització i de lluita 
davant de les retallades soci-
als que ens volen impulsar”, 
ha dit Manils.


