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La Generalitat 
preveu 1,1 milions 
per a escoles de 
Sant Celoni i Lliçà 
de Vall

Sant Celoni

Laia Coll

El pressupost que el 
govern de la Generalitat de 
Catalunya ha presentat al 
Parlament per al 2012 inclou 
1,1 milions d’euros per a la 
construcció de l’escola Soler 
de Vilardell, a Sant Celoni 
–que de moment compta 
amb línies des de P3 fins a 
tercer de primària– i per a 
l’escola Els Vinyals, a Lliçà de 
Vall, que aquest curs té per 
primera vegada tots els cur-
sos d’infantil i primària.

 Pel que fa Sant Celoni, la 
Generalitat preveu destinar 
500.000 euros per a l’execu-
ció de l’escola Soler de Vilar-
dell de Sant Celoni. Aquesta 
partida és insuficient per 
pagar la construcció total 
del nou edifici pel centre, 
però l’alcalde Joan Castaño 
ha assegurat que l’impor-
tant és que la partida sigui 
inclosa en els pressupostos 
perquè d’aquesta manera el 
començament de les obres 
serà una realitat i sempre es 
pot ampliar la partida o, com 
a mínim, dóna peu a la pos-
sibilitat que es pugui pagar 
l’obra amb més anys. 

Pel que fa a l’escola Els 
Vinyals de Lliçà de Vall, la 
Generalitat ha inclòs en els 
pressupostos una partida 
d’un total de 600.000 euros 
per a la construcció del nou 
edifici. 

Actualment, els alumnes 
de tots dos centres estan 
escolaritzats en edificis 
municipals i en mòduls pre-
fabricats per la manca d’es-
pai. En el cas de l’escola Soler 
de Vilardell, la possibilitat 
d’encabir un nou mòdul pre-
fabricat, necessari per al pro-
per curs, és gaire bé nul·la. 
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Julià Pla és un dels productors de mongeta del ganxet de Palou. La comarca ha multiplicat per quatre la superfície dedicada a la mongeta en deu anys

El ‘sí’ de la Unió Europea arriba quatre anys després que la Generalitat hi donés el vistiplau

Brussel·les confirma la DOP 
per a la mongeta del ganxet

Llerona

L.C.

La Comissió Europea ha 
inclòs aquest dimarts la mon-
geta del ganxeta a la llista 
de productes amb Denomi-
nació d’Origen Protegida 
(DOP) que tenen protecció 
comunitària. En total, hi ha 
un miler de productes que 
disposen d’aquesta protecció, 
que vetlla per les indicacions 
geogràfiques, denominaci-
ons d’origen i especialitats 
regionals. La confirmació 
de Brussel·les arriba quatre 
anys després que la Genera-
litat inclogués aquesta mon-
geta pròpia del Vallès com 

a producte de Denominació 
d’Origen Protegida. 

La incorporació de la 
mongeta del ganxet com a 
producte de DOP per part de 
Brussel·les ha estat celebrada 
pels pagesos i comerciants 
de la zona que, per fi, veuen 
reconegut tot l’esforç que 
han fet per tirar endavant 
el producte, que fins fa pocs 
anys era poc apreciat i dis-
cret. La presidenta del sindi-
cat Asaja i regidora d’Agri-
cultura de les Franqueses, 
Rosa Pruna, ha assegurat que 
la incorporació de la monge-
ta del ganxet per part de la 
Comissió Europea “reforça 
molt més aquest llegum” i 

també significa que “s’han 
fet les coses ben fetes”. 
Pruna ha volgut ressaltar 
que només han estat tres els 
productes incorporats aquest 
dimarts i que la mongeta del 
ganxet és l’únic de l’Estat 
espanyol.

La Generalitat va aprovar 
el reglament de la DOP de 
la Mongeta del Ganxet del 
Vallès-Maresme el maig de 
2008. Aquest protegeix el 
llegum tant si és sec com 
en conserva i sempre i quan 
compleixi els requisits neces-
saris en la seva producció, 
elaboració, designació i 
comercialització. El regla-
ment diu que la forma de 

cultiu haurà de ser el tradi-
cional. En la darrera dècada, 
la mongeta del ganxet ha 
vist multiplicada la quantitat 
d’hectàrees on es conrea al 
Vallès Oriental per quatre i 
ha augmentat la collita fins 
a un total de 300.000 quilos. 
L’any 2002 se’n feien només 
55.000 quilos. En aquest 
temps, s’ha convertit en 
un aliment molt apreciat i 
valorat a la cuina. El preu del 
quilo també ha crescut de 
forma exponencial: de 2 a 8 
euros. A banda, s’han donat a 
conèixer a través de jornades 
gastronòmiques organit-
zades per Asaja i el Gremi 
d’Hostaleria.

Arcadi Oliveras 
fa una xerrada a 
Granollers convidat 
per Amics de l’Àfrica
Granollers

L’Associació cultural Amics 
de l’Àfrica, de Granollers, ha 
organitzat una xerrada amb 
Arcadi Oliveras, president 
de Justícia i Pau. Oliveras 
parlarà de les relacions nord-
sud en un acte que es farà 
dissabte de la setmana que 
ve a la sala d’actes del Museu 
de Granollers. La conferèn-
cia començarà a 2/4 de 7 de 
la tarda. Oliveras també és 
expert en comerç internacio-
nal i deute extern.

Persones amb 
discapacitat decoren 
l’arbre de Nadal de 
Palautordera
Santa M. de Palautordera

Membres de l’Associació 
Afadis Baix Montseny, que 
treballa per al desenvolu-
pament de persones amb 
discapacitat intel·lectual, 
han estat els encarregats de 
decorar l’arbre de Nadal de 
l’Ajuntament de Santa Maria 
de Palaurtordera. L’entitat 
també participarà per primer 
cop en la cavalcada dels Reis 
Mags d’aquest dijous. Afadis 
treballa per generar espais de 
lleure per als discapacitats.

La Garriga 
instal·larà quatre 
minideixalleries per 
recollir piles i CD
La Garriga

L’Ajuntament de la Garriga 
instal·larà en els propers 
dies quatre minideixalleries 
en diversos punts del nucli 
urbà. Aquestes permetran 
recollir piles, CD, DVD i 
bombetes i altres materials 
com alternativa a la deixa-
lleria del carrer Joan Brossa. 
Les minideixalleries substi-
tuiran els antics contenidors 
de piles i permetran estalviar 
els 4.500 euros que costava a 
l’Ajuntament.


