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Figaró reclama a 
la Diputació que 
reobri el camí 
tallat pel veí que 
posava claus

Figaró-Montmany

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Figaró ha 
demanat suport a la Diputa-
ció de Barcelona per poder 
reobrir la pista forestal que 
el propietari del Castell dels 
Moros manté tancada des de 
fa anys a la zona de la Cus-
pinera. En concret, es dema-
na que es treguin les tanques 
en forma de barricada que 
des de fa temps l’home té 
posades al camí d’ús públic 
que travessa la seva finca. 
L’Ajuntament manté un litigi 
judicial amb el propietari 
per aconseguir la reobertura 
d’aquest vial.

El consistori també ha 
reclamat ajuda per poder 
retirar els claus que aquest 
mateix veí, que va ser detin-
gut la setmana passada pels 
Mossos d’Esquadra, va posar 
a la pista principal que arriba 
al cim de la Cuspinera i porta 
cap al Sot del Bac. “N’hem 
tret però encara en queden. 
Nosaltres no tenim capacitat 
per fer-ho tot”, comenta l’al-
calde Lluc V. Pelaez (CAF). 
De moment, la Diputació no 
ha acceptat fer aquesta actu-
ació d’urgència, diu Pelàez.

Durant aquesta setmana, 
diversos ciclistes i vehicles 
han punxat les rodes en pas-
sar per aquest camí pels claus 
que, presumptament, va col-
locar Joan M.A. Els Mossos 
d’Esquadra l’acusen de lesi-
ons, amenaces i d’originar un 
greu risc per a la circulació. 
Per ara, està ingressat en un 
centre sanitari. Algunes per-
sones també es van ferir amb 
els claus clavats al camí amb 
la punxa cap amunt.

ta de la Traca. L’increment 
de la presència de grups es 
va començar a donar al juliol 
després del final del curs 

escolar. I, segons els comer-
ciants d’aquesta zona del 
centre, ha anat a més aquests 
primers dies de festa major. 
Aquest mateix dilluns un 

comerciant va alertar la Poli-
cia Local per les molèsties 
que li ocasionaven.

Segons els botiguers, es 
concentren “durant hores 
i hores” i “provoquen certs 
problemes com l’ocupació 
dels accessos a les botigues, 
corredisses, cridòria cons-
tant...” També per la “brutícia 
que generen tirant papers i 
bosses...” al carrer però tam-
bé en espais interiors com 
els accessos d’alguns esta-
bliments, afegeixen. “Des de 
fora quan el carrer és ple de 
gent pot semblar animat i 
molt comercial però la veri-
tat és que no ho és gens ni 

mica”, afegeixen.
La Policia Local de 

Granollers ha reforçat la pre-
sència en aquest carrer amb 
les patrulles de proximitat –
que van a peu– quan ha rebut 
queixes dels comerciants. 
“Sempre s’ha aconseguit 
reconduir parlant amb els 
joves i sense massa complica-
cions”, apunta Lluís Colomer, 
cap de la Policia Local. Tot 
i això, Colomer admet que 
potser caldrà marcar aquest 
carrer com un punt d’aten-
ció permanent per part dels 
agents de proximitat per fer-
hi incidència de manera més 
continuada.

Les Franqueses fa 
millores al camp 
de futbol de Corró 
d’Avall
Les Franqueses del Vallès

L’Ajuntament de les Fran-
queses ha fet aquestes darre-
res setmanes actuacions de 
millora al camp de futbol de 
la zona esportiva de Corró 
d’Avall. Segons han informat 
fonts municipals, s’ha netejat  
la canal perimetral del camp 
de futbol per facilitar la reco-
llida de les aigües en cas de 
pluja. També s’ha netejat la 
canal de la zona enjardinada 
al voltant del camp per evitar 
que l’aigua de la pluja arros-
segui terra al terreny de joc, 
s’ha reparat la xarxa del dar-
rere de les porteries i s’han 
canviat panys de les portes.

Queixa de comerciants del centre 
de Granollers per la concentració 
de joves al carrer Santa Elisabeth

L’associació La Traca assegura que els joves passen la tarda al carrer i els han fet caure les vendes
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El carrer Santa Elisabeth aquest dimarts a la tarda amb molta gent passant i grups de joves asseguts en una botiga

Granollers

F.P.

L’Associació de comerciants 
dels carrers Travesseres, 
Catalunya, Santa Elisabeth 
i Corró (La Traca), al centre 
de Granollers, ha expressat 
el malestar per la presència 
constant de grups de joves 
–sobretot al carrer Santa Eli-
sabeth– que es dóna des de 
principi d’estiu especialment 
durant les tardes. Segons 
l’entitat, això s’ha traduït en 
una reducció de les vendes 
dels comerciants. Aquesta 
associació ha fet arribar la 
seva queixa a l’Ajuntament. 
Alguns botiguers també han 
trucat a la Policia Local quan 
s’han trobat amb problemes.

“És el punt de concentració 
de molts joves de la ciutat. 
Això no seria cap problema si 
el comportament d’aquests 
fos correcte i no molestés la 
normalitat del carrer, l’anar i 
venir de la gent per entrar a 
les botigues i comprar”, afir-
ma Estel Armengol, membre 
de la junta de La Traca en 
una carta que es publica a la 
pàgina 20 d’aquesta edició 
d’EL 9 NOU. 

Al carrer Santa Elisabeth, 
hi ha una botiga de menjar 
per emportar, una de lla-
minadures i una altra de 
fruits secs i molt a prop una 
gelateria, força freqüentades 
per la gent jove. “Molts hi 
van a comprar i llavors es 
queden al carrer fent un tap 
allà al mig”, lamenta Estel 
Armengol, membre de la jun-

La Policia Local 
ha actuat a la 
zona a partir de 
les queixes dels 
botiguers

Creixen els usuaris 
de les activitats 
educatives del 
Consorci de Residus
Granollers

El nombre de participants 
a les activitats d’educació 
ambiental del Consorci 
per a la Gestió de Residus 
del Vallès Oriental va créi-
xer un 41% durant el curs 
2010/2011. En total, han par-
ticipat en les activitats pro-
gramades 11.241 persones de 
460 grups diferents. De tots 
els usuaris, prop de 8.000 són 
estudiants d’educació primà-
ria i secundària. Les altres 
persones han fet visites 
durant l’any a les deixalleries 
de la comarca o tallers com el 
de sabó o compostatge casolà.

Donacions de sang 
a les festes majors 
de Granollers i 
Sant Celoni
Granollers/Sant Celoni

Les festes majors de 
Granollers i Sant Celoni 
fan aquest cap de setmana 
recaptes de sang extraordi-
nàries. A Granollers, es farà 
aquest divendres entre les 10 
del matí i les 2 de la tarda a 
l’avinguda del Parc. En el cas 
de Sant Celoni, és divendres i 
dissabte a Can Ramis. El pri-
mer dia estarà obert de 5 de la 
tarda a 9 del vespre. Dissabte, 
de 10 a 2 del migdia i de 5 a 
9 del vespre. La donació és la 
primera prova puntuable del 
Corremonts, que enfronta 
Senys i Negres.


