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L’Ajuntament recorrerà els canvis imposats per la Generalitat a projectes urbanístics aprovats per ple

Sant Celoni defensarà als tribunals 
el pla de Can Riera de l’Aigua
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El centre de dia, al carrer Venecuela, ha rebut aquesta setmana la llum verda de la Generalitat per obrir

Sant Celoni

Laia Coll

L’Ajuntament de Sant 
Celoni ha interposat dos 
requeriments previs a la via 
contenciosa i tres recursos 
contenciosos administratius 
en contra d’algunes decisions 
adoptades pel Departament 
de Territori i Sostenibilitat 
i la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona 
(CTUB) sobre projectes que 
ja havien estat aprovats pel 
ple municipal amb el consens 
dels diferents grups amb 
representació al consistori. 
L’afer més destacat és el 
pla urbanístic de Can Riera 
de l’Aigua, on s’ha de fer el 
futur hospital.

La CTUB va suspendre a 
l’agost la modificació pun-
tual del Pla General d’Orde-
nació a la zona de Can Riera 
de l’Aigua, fet que impedeix 
que els terrenys d’aquesta 
àrea es posin a disposició per 
a la construcció de l’hospi-
tal. La CTUB va posar com a 
condició la realització de la 
rotonda de davant del parc 
dels bombers per garantir 
l’accés des de la carretera C-
35. També va dictaminar una 
disminució dels paràmetres 
d’edificabilitat que s’havien 
aprovat. En el ple de dijous 
passat, l’alcalde, Joan Cas-

El centre de dia obrirà al gener
L.C.

El centre de dia Indaleci Losilla de Sant 
Celoni finalment obrirà les seves portes a 
inicis de 2012, passades les festes de Nadal. 
El centre, que va ser inaugurat el mes de 
març passat, no ha disposat del vistiplau de la 
Generalitat per entrar en funcionament fins 
aquesta setmana. 

El centre ja té tot el personal seleccionat 

i compta amb quaranta places: 20 places de 
caràcter públic i 20 de privades. Segons ha 
afirmat l’alcalde del municipi, Joan Castaño 
(PSC), 18 places de les 20 privades ja van ser 
adjudicades en el seu moment. A partir d’ara, 
s’informarà les famílies, a través de l’Hospi-
tal, de les places públiques que hi ha a dis-
posició. Des de l’Hospital també es farà una 
selecció per a l’adjudicació de les places. 

taño (PSC) ha explicat que 
s’havien deixat metres de 
més “per si mai s’havia d’am-
pliar” l’hospital. Va remarcar 
el fet que quan es va aprovar 
l’àrea residencial estratè-
gica (ARE) Urbanisme no 
demanava cap rotonda com 
a condició imprescindible, i 
en canvi l’ARE comportava, 
a més de l’Hospital, la cons-
trucció de 500 habitatges, 
una residència de la tercera 
edat i un centre sociocultural 
a la masia de Can Riera de 
l’Aigua. 

L’Ajuntament també ha 
recorregut la denegació per 
part del Departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat del Pla 
Especial de Masies i Cases 
Rurals, que té com a objec-
tiu recuperar aquest tipus 
d’edificacions, i en el qual 
el departament va demanar 
l’elaboració d’un text refós 
excloent bona part de les 
masies. “Creiem que ha estat 
un error”, ha dit Castaño. 
El tercer recurs contenciós 
administratiu presentat per 
l’Ajuntament fa referència 
a una decisió, també de la 
CTUB, sobre la reducció 
substancial de la trama urba-
na consolidada del municipi 
i de les zones compatibles 
amb l’activitat comercial, 
com és el cas del sector de 
la carretera C-35. Els quatre 
grups municipals amb repre-
sentació al consistori (PSC, 
CiU, CUP i ICV-EUiA) van 
votar, en el ple municipal 
de dijous, a favor d’aquest 
punt, i van coincidir que s’ha 
de lluitar pels interessos del 
poble, entenent que si aques-
tes decisions van ser aprova-
des pel ple de l’Ajuntament, 
s’han de defensar. 

La Llagosta celebra el 75è aniversari amb un ple 
institucional popular
La Llagosta

L’Ajuntament de la Llagosta va celebrar el 75è aniverari del municipi, el passat 
dijous, amb un ple institucional. El 24 de novembre de 1936 el municipi va 
decidir separar-se com a barri de Sant Fost de Campsentelles i constituir-se de 
forma independent amb Josep Sisó com a nou alcalde. A l’acte van assistir tres 
exalcaldes que van rebre un reconeixement especial: José Luis López (1983-
2002), Adelino Macias (2002-2003) i Antonio Rísquez (2003-2011). També el 
van tenir dos infants nascuts el 24 de novembre de 2010, i una veïna que va 
néixer el 24 de novembre de 1936, Euduvigis Sánchez. JL.R.B.
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El Gran Recapte del Banc d’Aliments arribarà a les 800 tones, 
el doble del que es va recollir l’any passat

Mollet del Vallès

La recollida que divendres i dissabte organitzava el Banc dels Aliments va 
tenir una gran acollida. A la comarca, centenars de voluntaris van col·laborar 
perquè aquest Gran Recapte 2011 arribés a recollir el doble d’aliments que 
l’any passat. Des de l’organització, la garriguenca Laia Guinjoan, molt satisfeta 
per la solidaritat dels donants, assegurava diumenge que podrien arribar a les 
800 tones d’aliments, bàsicament llenties, oli, llet, conserves de tomàquet i de 
peix. Encara es poden fer donacions a La Caixa i al Banc dels Aliments: bancdel-
saliments.org. A la fotografia, recollida en un Caprabo de Mollet, dissabte.
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