
La Llagosta reformarà 
les càmeres frigorífiques 
del mercat municipal 

La Llagosta

Les càmeres frigorífiques del 
mercat municipal de la Lla-
gosta es reformaran amb un 
pressupost de 18.000 euros 
que es va aprovar en el darrer 
ple. “És un compromís neces-
sari per continuar impulsant 
el mercat municipal”, expli-
ca l’alcalde de la Llagosta, 
Alberto López (ICV-EUiA). 
També es van aprovar 4.200 
euros provinents de la Dipu-
tació per la compra de mate-
rial pel circuit de biosalut del 
Parc Popular. JL.R.B.
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Els teus companys i companyes de feina

sempre tindrem un record per a tu.

Granollers, novembre de 2011
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Palautordera no 
portarà el Pla 
Municipal als 
tribunals com 
volia la CUP

Sta. M. de Palautoredra

L.C.

La moció presentada per la 
CUP de Palautordera en el 
darrer ple contra algunes 
propostes del nou Pla d’Orde-
nació Urbanística Municipal 
(POUM) no ha prosperat. 
L’equip de govern (CiU, PP 
i GdeP-ERC) i el PSC s’hi ha 
oposat. La CUP reclamava a 
l’Ajuntament que formulés 
un requeriment previ –una 
diligència preliminar en un 
recurs contenciós administra-
tiu– contra  la Comissió d’Ur-
banisme de Barcelona (CUB), 
perquè alguns dels punts que 
aquesta va fer incorporar al 
Pla Municipal aprovat per 
ple, no havien permès la con-
sulta “d’informació, ni el dià-
leg, ni la possibilitat d’exercir 
al·legacions”.

L’alcalde del municipi, 
Jordi Xena (CiU) ha asse-
gurat que no avalen “ni el 
resultat ni la manera” del 
POUM, però que el vot ha 
estat “per coherència institu-
cional”. Si l’Ajuntament pre-
sentés un requeriment previ, 
estaríem fent un requeri-
ment a allò que nosaltres 
mateixos hem fet”, va dir. 
La CUP creu que els punts 
afegits al Pla tindran “afecta-
cions sobre el benestar de la 
població”. Segons la CUP, el 
POUM preveu la possibilitat 
de fer una rotonda des de la 
C-35, a l’alçada de l’Autopis-
ta, amb un pont fins el barri 
del Temple, i els barris de 
Can Pagà i el Virgili es veuri-
en afectats per dues variants 
i el Quart Cinturó. L’equip 
de govern no va tancar la 
possibilitat de modificar 
algun dels punts. “Es farà en 
el seu moment i pensada-
ment”, va dir Xena.

Roben en dues cases 
de Montmeló en una 
mateixa tarda

Montmeló

La policia investiga els 
robatoris en dues cases de 
Montmeló que hi va haver 
dimarts passat a la tarda en 
poca estona de diferència. 
En un dels casos, dins de la 
casa hi havia una persona 
dormint que no es va assa-
bentar de res. Els robatoris 
d’objectes de poc valor es van 
produir en un habitatge del 
carrer Anselm Clavé i en un 
altre del carrer Lluís Com-
panys. Els lladres van entrar 
per una finestra.

Els Mossos recuperen 
227 quilos d’haixix 
en un camió a la Roca

La Roca del Vallès

Els Mossos han recuperat 
227 quilos d’haixix valorats 
en uns 300.000 euros al mer-
cat negre que estaven ama-
gats a l’interior d’un camió 
frigorífic que transportava 
carn congelada. Els fets van 
passar dimarts passat a la 
sortida de l’AP-7 a la Roca 
durant un control rutinari 
dels Mossos de trànsit. Els 
policies van veure que el 
conductor es posava nerviós 
i van inspeccionar la càrrega 
localitzant la droga.

El col·lectiu va interrompre el darrer ple com a mesura de protesta

Cardedeu impedeix als Indignats 
fer servir el Centre Cultural 
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Un instant del ple, després que els Indignats entressin a la sala

Cardedeu

Anna Fernández

Els Indignats van interrom-
pre el darrer ple de Cardedeu 
com a protesta perquè 
l’Ajuntament els ha retirat  
el permís per fer servir el 
Centre Cultural. L’entitat 
Cardedeu per un Món Millor 
havia demanat l’espai perquè 
els Indignats poguessin dur a 
terme una xerrada sobre les 
retallades sanitàries però el 
passat  dimarts 22 l’ajunta-
ment va revocar l’autoritza-
ció de l’espai municipal. 

L’Ajuntament justifica que 
a la instància es deia que els 
Indignats de Cardedeu eren 
col·laboradors i als cartells 
de l’activitat apareixien com 
a organitzadors. Als cartells, 
però, no es diu que la xerrada 
sigui organitzada pels Indig-
nats de Cardedeu. Finalment 
els Indignats van optar per 
dur a terme la xerrada davant 
de l’equipament. En acabar, 
es van dirigir a l’Ajuntament i 
des de fora van xiular i cridar 
“Calamanda dimissió”, crits 
que es sentien des de dins la 

Sala de les Columnes, on es 
duia a terme la sessió plenà-
ria. Després, els Indignats van 
entrar a la sala i van llegir un 
manifest a veu alçada. Tot i 
que la intervenció no va cons-
tar en acta, Calamanda Vila 
es va veure forçada a aturar el 
ple per uns minuts. 

En el ple es va aprovar 
la modificació de diversos 
preus públics. Entre d’altres, 

les activitats esportives per a 
la gent gran passen de tenir 
un cost de 6 euros a 7,25 i la 
utilització de les pistes dels 
centres escolars, amb un cost 
de 25 euros. A més, la longi-
tud dels eixos comercials de 
Cardedeu s’han reduït. Per 
exemple, el tram del carrer 
Llinars entre Àngel Guimerà 
i Bellsolar deixa de tenir 
aquesta funció comercial.
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El fins ara regidor de CiU, O. Serra

El portaveu de CiU a Caldes deixa 
el càrrec per “obligacions laborals” 
Caldes de Montbui

Dàmaris Moreno

El portaveu de CiU a Caldes 
Òscar Serra ha deixat el seu 
càrrec després de sis mesos 
com a regidor. L’advocat va 
ser cap de llista a les elecci-
ons municipals tot i el rebuig 
de gran part de la militància 
local. El dijous passat va ser 
l’últim ple de Serra com a 
regidor després d’una fugaç 

carrera a la política local. 
“Vull deixar clar que ho faig 
un xic a contracor”, asse-
gurava el fins ara portaveu 
dels convergents al plenari 
municipal. Serra, que no va 
voler fer declaracions, va dir 
al ple que la seva renúncia es 
devia a les seves obligacions 
laborals, que no li permetien 
dedicar-se al complet a la 
tasca de regidor. “No vull 
mantenir-me en una posició 

que comporta una atribució 
que no em mereixo”, deia el 
regidor convergent.

Serra va entrar a la política 
fa poc més de mig any. Va 
ser proclamat candidat de 
CiU a Caldes després de la 
dimissió del fins aleshores 
líder de la formació Josep 
Maria Tarruell. L’arribada 
de Serra va dur força polè-
mica entre els convergents 
calderins, ja que gran part 

dels militants van votar en 
assemblea en contra de la 
seva candidatura. 

Detingut el dia del 
seu aniversari per 
agredir un mosso a 
Granollers
Granollers

Els Mossos van detenir 
Rafael E.M., de Granollers, 
acusat per atemptat als 
agents de l’autoritat i una 
falta de lesions i de danys 
per una baralla a l’exterior 
d’un bar del carrer Colom 
la mitjanit de divendres. La 
policia va rebre una trucada 
per alertar-los. Una patrulla 
va intervenir per separar els 
homes. Va ser aleshores quan 
el detingut, que feia 42 anys 
aquell mateix dia, va agredir 
un dels policies i va causar 
danys a un parell de cotxes 
que hi havia aparcats. La 
baralla i la presència policial 
van cridar l’atenció de veïns 
que van sortir als balcons.

Totes les sirenes de 
risc químic de la 
comarca s’accionen 
correctament
Granollers/Sant Celoni

Les sirenes de risc químic 
de Granollers, Montornès i 
Sant Celoni van funcionar 
correctament en la prova de 
divendres. A Granollers, el 
so va arribar força dèbil a les 
zones amb més trànsit.


