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L’Ajuntament preveu destinar 6 dels 22 milions d’euros dels comptes a reformes urbanístiques

Caldes aprova un augment del 4%
en els pressupostos per al 2012
Caldes de Montbui
Dàmaris Moreno

L’Ajuntament de Caldes va
aprovar dijous passat un
augment del 4% en els pres·
supostos de l’any que ve, que
en total seran de 22.233.000
euros. Tot i aquest lleuger
creixement, l’alcalde, Jordi
Solé (ERC), va destacar que
es tracta d’un pressupost
“restrictiu, prudent i fet
des del sentit comú”. Solé
va assegurar que es mante·
nen les despeses destinades
a educació, treball, acció
social, comerç i empresa.
L’aportació que es dedica al
personal inclou la congelació
dels sous dels treballadors.
El consistori preveu desti·
nar 5.800.000 euros a inver·
sions durant el proper any, la
majoria provinents d’ajuts i
subvencions. Solé va desta·
car la remodelació d’un tram
de Pi i Margall –principal eix
comercial de la vila– i que
forma part del Pla de Barris
de la Generalitat. També

preveu avançar el projecte
per crear un nou accés a
la zona esportiva i escolar

de Les Cremades amb la
construcció d’un nou pont,
la renovació de part de l’en·

llumenat públic. A més, l’al·
calde va anunciar la creació
d’una planta de biomassa a

El regidor Gaspar serà testimoni
en el cas del tràfic d’immigrants
Caldes de Montbui
D.M.

El regidor de Cultura de
Caldes Pep Gaspar declararà
als Jutjats de Granollers,
juntament amb tres tècnics
de cultura, com a testimoni
pel cas de la trama de trà·
fic d’immigrants d’origen
malià. El regidor ha des·
mentit informacions en què
s’anunciava que havia estat
detingut pel cas. “No estem
implicats, se’ns reclama en
condició de testimoni per
aportar tota la informació
que tenim del cas per col·
laborar amb la justícia”, diu
el regidor.

El regidor Pep Gaspar

El cas ha esquitxat la Jeka·
fo, l’Associació d’Amics de
Mali del municipi, ja que

un dels detinguts és el seu
president i, segons la Policia
Nacional, Caldes era el cen·
tre neuràlgic de la trama que
introduïa al país malians
fent-los passar per falsos
músics. Viatjaven legalment
a través d’invitacions que
es tramitaven des dels con·
sistoris. “Nosaltres, cartes
oficials d’invitació no n’hem
fet cap. Nosaltres hem res·
post a les instàncies que ens
han fet les entitats”, explica
Gaspar.
El regidor de Cultura ha
lamentat que es pugui cri·
minalitzar el col·lectiu i la
feina que s’ha fet fins ara a
l’associació.

Més de 260
persones veïns
del Figaró voten
els pressupostos
El Figaró

Un total de 269 veïns del
Figaró han fet constar les
inversions en què prefe·
reixen que s’inverteixi al
municipi amb el pressupost
de 2012. Un any més, l’Ajun·
tament ha fet participar la
població en uns pressupos·
tos participatius que, per
al 2012, arriben a la xifra
de 100.000 euros. Del 23 de
novembre al 13 de desembre,
els veïns van poder fer les
seves votacions, presencial·
ment o per internet. L’Ajun·
tament farà públics els pres·
supostos aviat.

Crema la càrrega
de deixalles d’un
camió en una nau
de Lliçà de Vall
Lliçà de Vall

Un incendi va cremar la
matinada de divendres part
de les deixalles que forma·
ven la càrrega d’un camió
que hi havia a l’interior
d’una empresa, al carrer Pri·
orat de Lliçà de Vall. El foc
va començar cap a 3/4 de 2 i
sis dotacions dels Bombers
van treballar per apagar-lo
durant quatre hores.

Una imatge del ball de bastons, dins de la jornada de cloenda dels actes pel 25è aniversari de l’entitat, aquest dissabte

La Coordinadora per la Salvaguarda
del Montseny aposta per la recerca
L’entitat va fer dissabte a Sant Celoni l’acte de cloenda dels 25 anys
Sant Celoni
EL 9 NOU

La Coordinadora per la Sal·
vaguarda del Montseny vol
recuperar la tasca d’estudi i
recerca a l’entorn de temes

vinculats amb el massís a
partir d’ara. Durant els pri·
mers anys de l’entitat, que
aquest dissabte ha fet a Sant
Celoni l’acte de cloenda del
25è aniversari, aquest ja va
ser un dels seus objectius
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principals. “El Montseny és
una muntanya molt estudi·
ada però encara hi ha ele·
ments que no s’han estudiat
prou”, diu Carles Lumeras,
president de la Coordinado·
ra. “Per exemple, hi ha gent

Les Cremades. Amb aquestes
dades, preveuen que la ràtio
d’endeutament del consis·
tori es redueixi 7 punts i se
situï en el 54%.
Els pressupostos es van
aprovar sense el suport de
l’oposició. El PP es va abs·
tenir, mentre que CiU, ICV
i PSC van votar en contra.
L’oposició va criticar la man·
ca de participació i el poc
temps que se’ls havia donat
per preparar els pressupos·
tos. CiU i PP van qüestionar
la partida destinada a VOTV.
Per la seva banda, Solé va
assegurar que feien “dema·
gògia” amb la participació i
que no havien rebut propos·
tes fins al mateix dia de cele·
bració del ple.
TAULATS SUBSTITUEIX
ÒSCAR SERRA
El d’aquest dijous va ser el
primer ple de Maria Taulats
com a regidora i portaveu del
Grup Municipal de CiU. La
calderina entra al consistori
en substitució dels fins ara
regidor Òscar Serra, que va
presentar la seva dimissió el
passat novembre per motius
professionals. Taulats va
assegurar que era “un honor”
tornar a la política després
d’haver estat regidora
durant la legislatura
compresa entre els anys 1999
i 2003.

que està fent una gran tasca
per recuperar productes pro·
pis del Montseny”, afegeix.
Aquests aliments van
tenir un paper destacat en
l’acte d’aquest dissabte, on
es va fer un tast de dife·
rents productes conreats i
produïts arreu del massís.
Destaquen les varietats de
poma que ha recuperat un
pagès d’Arbúcies. A banda,
la trobada va comptar amb
la participació de Manolo
Tomàs, portaveu de la Pla·
taforma per a la Defensa
de l’Ebre, o de Pere Jaume
que va presentar el poemari
Pagèsiques. També es va pro·
jectar el reportatge Crida del
Montseny a partir de les foto·
grafies d’elements naturals
de Jordi Novell i el documen·
tal Fèlix i Nati: la història del
suro i del carbó, elaborat per
Lydia Zimmermann i Isaac
Racine, que viuen a la zona
de Vallfornès, a Cànoves.
A banda, la Coordinadora
també vol incidir a partir
d’ara en temes més genèrics
com el canvi climàtic i l’es·
talvi energètic en un context
de canvi de model del con·
sum energètic. Tot plegat, es
produeix en un moment en
què l’entitat ha aconseguit
incorporar gent jove que
s’han afegit a moltes de les
persones que la van crear als
anys vuitanta en oposició a la
construcció d’una línia d’alta
tensió al Montseny.

