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l’aigua que surt de la depu-
radora. Aquesta aconsegueix 
un tractament complementa-
ri a partir dels filtres naturals 
que fan les espècies que hi ha 
plantades. Part de l’aigua es 
retorna al riu i una altra part 
es fa servir per a la xarxa de 
reg de la ciutat. “És un siste-
ma que s’ha anat implantant 

a altres llocs perquè també 
pot funcionar com una for-
ma de millora de l’aigua en 
solitari”, diu el regidor. A 
més, Can Cabanyes  també és 
un atractiu “des del punt de 
vista de la biodiversitat”, afe-
geix Camps. Alguns dels visi-
tants –per exemple els japo-
nesos– també es van fixar en 

la integració del riu a la ciu-
tat. Altres experts, l’han vist 
com un exemple de clausura 
i recuperació natural d’un 
antic abocador on, a més, s’ha 
generat un pol ambiental 
amb la depuradora i la planta 
de compostatge. “És un dels 
punts on el riu ha millorat 
més”, recorda Camps.

Granollers

F.P.

L’aiguamoll de Can Caba-
nyes, a Granollers, s’ha 
convertit en un referent de 
recuperació mediambiental 
d’un espai que havia estat 
un abocador i que ara, a tra-
vés de processos naturals, 
col·labora en la millora de la 
qualitat de l’aigua del Con-
gost. En els darrers anys, han 
visitat aquest espai delegaci-
ons de Suècia, el Regne Unit, 
Mèxic, el Japó, el Marroc, el 
Líban i la Xina. Els darrers, 
tres representants del Depar-
tament de Recursos Naturals 
de la ciutat de Ho Chi Minh –
l’antiga Saigon– del Vietnam. 
La llista s’ampliarà aquest 
mateix mes amb la visita dels 
representants de ciutats de 
països com Portugal, Roma-
nia, Estònia, Letònia, França, 
Itàlia, el Regne Unit, Alema-
nya, Polònia i Eslovàquia que 
vindran a Granollers en una 
trobada del grup Euroscapes, 
del qual forma part la capi-
tal vallesana. A la llista, s’hi 
afegeixen a les visites nom-
brosos grups d’estudiants 
i experts de la Universitat 
Politècnica de Catalunya 
(UPC), que sovint fan forma-
ció i estudis científics fent 
servir aquests aiguamolls.

Per als estrangers, Can 
Cabanyes és atractiu, essen-
cialment, per l’aportació 
que fa un espai natural a la 
neteja de l’aigua d’un riu. 
“Aporta una millora i un 
tractament diferent”, explica 
Albert Camps, regidor de 
Medi Ambient de Granollers 
i vicepresident del Consorci 
per a la Defensa de la Conca 
del Besòs. Can Cabanyes rep 

Llinars ja té 
els terrenys 
preparats per 
al nou CAP 

Llinars del Vallès

J.B.M.

L’Ajuntament de Llinars ja 
ha deixat a punt els terrenys 
que han d’acollir el nou 
Centre d’Atenció Primària 
(CAP) a la zona d’equipa-
ments del carrer Joaquim 
Blume. És on hi havia les 
pistes de tennis i pàdel que 
s’han traslladat al costat del 
complex L’Esportiu. Després 
del trasllat, l’Ajuntament va 
deixar a punt el solar. A més, 
ja havia concedit la llicència 
ambiental municipal per al 
CAP, que s’ha salvat, si no hi 
ha cap contratemps, de les 
retallades d’inversions. El 
pressupost del nou ambula-
tori és de 915.681 euros. Ara 
només falta l’adjudicació de 
la Generalitat i que es mar-
qui el calendari definitiu de 
les obres, que s’han de fer 
entre el 2012 i 2013.

El terreny té 4.598 metres 
quadrats i l’edifici tindrà 
1.354 metres, dels quals uns 
1.000 seran d’espai útil. El 
projecte ha de donar servei 
a més de 17.000 habitants de 
l’ABS Alt Mogent, integrada 
per Llinars, Sant Antoni, 
Sant Pere i Vilalba Sasserra, i 
ja preveu una possible ampli-
ació. 

El nou edifici de l’ambu-
latori tindrà una àrea de 
medicina general amb cinc 
consultes per als metges i 
cinc més d’infermeria, una 
àrea de pediatria amb dues 
consultes per als metges i 
una d’infermeria, i una àrea 
polivalent amb consultes 
d’oftalmologia, entre altres 
serveis sanitaris.

Jordi Pujol durant la xerrada que va fer aquest dilluns a La Salle 

L’expresident va participar en un dels actes d’aniversari de La Salle

Pujol elogia la feina dels mestres 
en una xerrada a Sant Celoni

Sant Celoni

Laia Coll

L’expresident de la Genera-
litat Jordi Pujol va defensar, 
aquest dilluns, en la con-
ferència “Escola i valors” 
a La Salle de Sant Celoni, 
la necessitat que els joves 
tinguin idees clares, valors i 
actituds i que la immigració 
no quedi exclosa del sistema 
educatiu català. “L’escola 
ha de ser un element d’inte-
gració lingüística en català i 
castellà”, va dir Pujol. Més de 
200 persones van assistir a la 
xerrada de l’expresident de la 

Generalitat, emmarcada dins 
el programa de conferències 
de La Salle Catalunya i que 
s’ha celebrat a Sant Celoni 
com un dels actes centrals 
del centenari de l’escola al 
municipi.

PEÇA FONAMENTAL

Amb un parlament molt amè 
i amb nombroses bromes, 
Pujol va elogiar la feina dels 
mestres, “la peça més impor-
tant en l’ensenyament”. Tam-
bé va atribuir als docents 
que la LOGSE no hagi estat 
un fracàs del tot. L’expre-

sident també va recordar 
que “la família és bàsica en 
l’ensenyament a casa” i “és 
important que s’interessi pel 
seu fill” però sense perdre de 
vista que “a l’escola hi mana 
el mestre i el director”. “No 
acabem de tenir una bona 
base, tot i que tampoc és tan 
dolenta com a vegades es 
diu”, va afirmar Jordi Pujol, 
que també va criticar l’es-
pontaneïtat i la lleugeresa 
en moltes pràctiques. En la 
xerrada, va remarcar que 
l’anglès continua essent una 
assignatura pendent per als 
joves. 

Referent a la crisi econò-
mica, l’expresident va asse-
gurar que no es poden donar 
més diners però va dir que 
“amb el que tenim podem 
fer un bon ensenyament si hi 
ha voluntat”. L’expresident 
també va defensar el model 

català format per l’escola 
pública i l’escola concertada. 
En aquest sentit, va asse-
gurar que si Catalunya no 
tingués escola concertada 
“l’ensenyament s’ensorraria” 
per l’alt cost que suposaria a 
les institucions.

Delegacions de vuit països ja han visitat els aiguamolls de Can Cabanyes, a Granollers

Referent en la recuperació d’un riu

Buscant sortides per al Vietnam

Granollers/la Llagosta

Tres representants del Departament de 
Medi Ambient i Recursos Naturals de la 
ciutat de Ho Chi Minh, al Vietnam, van visi-
tar aquest dijous a la tarda l’aiguamoll de 
Can Cabanyes, a Granollers, i la depuradora 
de la Llagosta. “Som conscients que tenim 
problemes de contaminació i els volem 
resoldre. Per això estem veient diverses 
propostes arreu del món i mirant si les 
podem aplicar a la nostra ciutat”, va expli-
car Dao Anh Kiet, director d’aquest depar-

tament de Ho Chi Minh que ja ha posat en 
marxa una depuradora –amb més capacitat 
que la del Prat– i té previst construir-ne 
vuit més i fer una xarxa de sanejament. A 
Granollers, van rebre les explicacions del 
president del Consorci per a la Defensa de 
la conca del Besòs i alcalde de Parets, Sergi 
Mingote. “No només hi ha la part de recu-
peració i millora dels rius. També els hem 
explicat la importància de la consciencia-
ció”, va explicar Mingote. La delegació del 
Vietnam també va visitar la façana maríti-
ma de Barcelona i aniran a Bilbao a veure la 
transformació urbana de la ria.
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