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Santi Pujós, de la CUP de Palautordera, durant l’acte de diumenge a l’escola La Tordera, on han anat uns 120 veïns

Els veïns crearan una associació d’afectats

Veïns de Moixerigues, El 
Temple i El Virgili, de 
Palautordera, units per 
presentar un contenciós 
contra la variant projectada

Santa M. de Palautordera

Laia Coll

Els veïns dels barris de 
Moixerigues, El Temple i El 
Virgili de Santa Maria de 
Palautordera, i alguns veïns 
de Sant Celoni que viuen 
prop d’aquestes zones han 
decidit crear una associació 
d’afectats per la planifica-
ció d’una nova carretera 
en el nou pla general de 
Palautordera. La via està 
projectada travessant pel mig 
els barris de Moixerigues i El 
Temple, per facilitar l’accés 
al polígon industrial Can 
Bernedes, a l’abocador i al 
Parc Natural del Montseny. 

La nova associació –que 
comptarà amb el suport de 
més de 170 veïns– unirà 
forces per portar el cas al 
contenciós administratiu, 
l’última opció legal per acon-
seguir que la variant de Moi-
xerigues sigui anul·lada del 
pla general, que ja ha estat 
aprovat definitivament. La 
data límit per presentar un 
contenciós administratiu és 
el proper 23 de febrer.

L’associació, que serà cons-
tituïda en els propers dies, 

comptarà amb el suport de 
la CUP i també de la Coor-
dinadora per la Salvaguarda 
del Montseny i de Món amb 
Seny, que aquest diumenge 
van organitzar una reunió 
informativa per als veïns que 
va comptar amb més d’un 
centenar d’afectats.

A banda del vial que tra-
vessarà Moixerigues i El 
Temple, el nou Pla d’Orde-
nació Urbanística Municipal 
projecta una variant que 
s’iniciaria a la carretera que 
enllaça la C-35 amb el nucli 
urbà de Palautordera i que 
passaria pel polígon de Can 
Bernedes i arribaria fins a 
la carretera de Sant Celoni 
a Mosqueroles. Tot i això, la 
CUP ha desvelat un informe 
elaborat pels tècnics muni-
cipals en què descartaven 
aquesta opció per l’alt cost 
perquè aniria a càrrec de 
l’Ajuntament. Segons la CUP, 
en el document, s’afirma que 
l’execució més viable és el 
vial que passa per Moixeri-
gues i El Temple. Se seria, 
segons l’informe, una variant 
“no oficial”, ja que en aquest 
cas l’obra la pagaria la Gene-
ralitat.

La CUP va presentar una 
moció el mes de novembre 
passat reclamant al govern 
municipal de Palautordera 

que exercís la defensa dels 
veïns afectats i que presentés 
un text refós contra la cons-
trucció d’aquestes carreteres 

però el govern municipal, 
amb majoria al ple, ho va 
descartar per “incoherència 
institucional”.

Sant Celoni obre el procés per 
adjudicar 49 horts públics al 
polígon Molí de les Planes

Sant Celoni

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Sant Celoni 
ha obert el termini per pre-
sentar sol·licituds per optar 
a un dels 49 horts que s’han 
adequat en uns terrenys del 
polígon Molí de les Planes, 
en una zona verda paral·lela 
a la Tordera. Les peticions 
es poden fer fins divendres 
de la setmana que ve a les 
oficines d’atenció al ciutadà 
de Sant Celoni i la Batllòria. 
Hi poden optar tots els ciuta-
dans de més de 18 anys que 
no tinguin altres horts. Tam-
bé les entitats del municipi.

Dels 49 horts, 15 estaran 
reservats als antics hortalans 
de la zona i 12 a persones 
amb necessitats socials, que 
s’hauran d’acreditar. La res-
ta s’assignaran per sorteig 
entre totes les persones que 
ho hagin demanat.

Els horts tenen entre 59 i 

120 metres quadrats. Cada 
parcel·la està equipada amb 
una presa d’aigua amb comp-
tador, un compostador, un 
bidó gran per a la recollida 
d’aigua i un recolzador de 
canyes. També tenen assig-
nat un armari per guardar les 
eines en un dels dos edificis 
de serveis que hi ha. Els adju-
dicataris deixaran una fiança 
de 100 euros i pagaran la taxa 
anual d’1,32 euros per metre 
quadrat i l’aigua que superi 
els 0,5 metres cúbics per any 
i metre quadrat.

Dilluns, 16 de gener de 2012
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