
Divendres, 23 de març de 2012

POLÍTICA I SOCIETAT 10 NOU9EL

Fèlix Millet, el gran 
iMpostor

Escric aquest article abans d’hora, per-
què encara no he acabat del tot un llibre 
de recent aparició, que em té ben atra-
pat. Parlo de Fèlix Millet, el gran impostor 
(Angle Editorial), que el periodista Jordi 
Panyella ha escrit en base a la investi-
gació que va fent per a El Punt Avui de 
l’espoli del Palau de la Música. M’hau-
ria agradat més acabar-ne de saber més 
detalls sucosos, però no me’n puc estar 
de parlar-ne ja ara que el jutge ha decre-
tat l’embargament de setze terrenys i 
una casa que l’exil·lustre referent cultu-
ral de la burgesia catalana té a l’Amet-
lla, així com de dos habitatges més que 
té a la Garriga i d’una gran finca que té 
a Bigues i Riells, entre d’altres nombro-
sos béns immobles, productes financers i 
comptes bancaris que li han estat embar-
gats. Perquè és evident que aquest gran 
impostor també al Vallès s’hi bellugava 
com peix a l’aigua a l’hora de mercadejar 
amb els diners que es va anar apropiant 
al llarg de 30 anys al davant de l’emble-
màtica institució.

L’embargament ha estat decretat per-
què ni Millet ni el seu capatàs, Jordi 
Montull, no han complert la resolu-
ció de l’abril de l’any passat que fixava 
la fiança provisional de la causa en 24 
milions d’euros. Aquesta és la quantitat 
de la qual els dos sequaços es van apro-
piar del Palau com a mínim, segons ha 
estat provat. De fet, entre les primeres 
irregularitats que el nou director encar-
regat del rescat del Palau, Joan Llina-
res, ja va poder documentar ben aviat 
hi havia factures per valor de 294.000 
euros que Millet havia pagat de la seva 
casa de l’Ametlla a compte de la institu-
ció, encara que ell mateix després reco-
neixeria que se n’hi havia gastat fins a 
1,3 milions! Aquest és un dels diversos 
escenaris, afers i protagonistes vallesans 
que apareixen el llibre, com l’episodi que 
va viure la filla gran de Millet, Laila, a 
finals del 2009 –quan l’espoli del Palau ja 
havia esclatat– en ser víctima d’un extor-
quidor que li exigia 300.000 euros, que, 
d’acord amb la policia, es va resoldre en 
un bar de Granollers, ple de Mossos d’Es-
quadra que estaven a l’avís. 

Panyella s’endinsa magistralment en 
la biografia i la personalitat de Millet i 
converteix les seves indagacions com a 
expert en informació de tribunals en una 
crònica d’investigació en la qual reivindi-
ca l’ofici de periodista i en la qual retrata 
aquells que, sense ser còmplices directes 
del saqueig, van afavorir les seves arts 
delictives. 

“No som ni a Nàpols ni a Palerm, però 
tampoc som tan lluny d’aquests nostres 
parents de l’altre costat de la riba medi-
terrània, i allò que ha teixit durant anys 
Fèlix Millet s’acosta molt a una societat 
secreta que funciona gràcies a les com-
plicitats comprades i pagades en tots els 
àmbits”, escriu Panyella al pròleg.

Ara fa un mes ens fèiem un tip de riu-
re en llegir que la família de Fèlix Millet 
s’havia anat a queixar a l’Ajuntament de 
l’Ametlla perquè els senglars els havien 
aixecat mil metres quadrats de gespa del 
seu jardí, que, de fet, és una mica de tots. 
Vaig pensar que mira... potser algú ja 
havia començat a fer justícia. 

TOTA PEDrA fA PArET

Vicenç Relats

Sant Celoni

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Sant Celoni 
modificarà el pla general per faci-
litar la instal·lació de noves activi-
tats econòmiques comercials i de 
serveis. Un dels canvis principals 
serà l’augment de la superfície 
comercial màxima a la zona centre, 
que passarà dels 200 metres qua-
drats de superfície construïda per 
tot l’edifici a 800 metres. També 
se suprimeix la superfície mínima, 
fixada ara en 10 metres quadrats.

Els tècnics municipals han fet un 
estudi de la parcel·lació existent, 
la dimensió de les illes, la secció 
dels carrers i altres indicadors, els 
quals permeten concloure, pel que 
fa a la zona centre, que calia elimi-
nar la superfície mínima i es podia 
ampliar la màxima fins al que mar-
ca la legislació actual en matèria 
de comerç. “Això no implica que 
els comerços hagin d’assolit for-
çosament aquesta dimensió, sinó 
simplement que s’elimina el llin-
dar mínim i s’augmenta el màxim 
perquè si algun negoci vol instal-
lar-se al municipi, no es trobi amb 
la negativa de l’administració per 
no complir uns límits mínims i 
màxims que no semblen justifi-
cables actualment”, diu l’alcalde, 

A partir d’ara, els locals del centre de Sant Celoni podran ser més grans

Joan Castaño.
El ple de l’Ajuntament del dia 2 

d’abril també aprovarà altres can-
vis que implicaran una simplifi-
cació dels tràmits administratius. 
A partir d’ara els nous comerços 
podran iniciar l’activitat el mateix 
dia que presentin la documentació 
a l’Ajuntament. També se suprimi-
ran restriccions en la implantació 
de nous comerços, establint com 
a únic condicionant que no pro-
dueixin conflictes de mobilitat a 

la trama urbana i l’exigència de 
mantenir la tipologia edificatòria 
de cases de poble. Segons l’alcalde 
la modificació del pla d’usos era 
necessària, perquè l’actual “provo-
ca un fre al desenvolupament de la 
vila per a determinades activitats 
del sector serveis que no es poden 
ubicar als carrers del centre per-
què no compleixen les distàncies 
mínimes amb altres establiments 
ja existents amb caràcter adminis-
tratiu”.

L’Ajuntament modifica el pla general per facilitar la implantació de nou comerç

Sant Celoni ampliarà la superfície 
comercial permesa al centre fins 
als 800 metres quadrats
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La Generalitat licita la construcció 
del nou ambulatori de Llinars
Llinars del Vallès

J.B.M.

L’empresa pública GISA ha tret a 
licitació les obres del nou ambula-
tori de Llinars, amb un pressupost 
de prop de 3 milions d’euros. El 24 
d’abril s’obriran les pliques de les 
empreses que es presentin. L’em-
presa adjudicatària té un termini 

d’execució de 14 mesos. El nou 
CAP es construirà a la zona d’equi-
paments del carrer Joaquim Blume, 
en uns terrenys que l’Ajuntament 
ja ha condicionat i on hi havia les 
pistes de tennis i pàdel. L’edifici 
tindrà 1.354 metres quadrats. El 
projecte ha de donar servei a més 
de 17.000 habitants de Llinars, 
Sant Antoni, Sant Pere i Vilalba 

Sasserra. Tindrà una àrea de medi-
cina 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’in-
fermeria, i una àrea polivalent amb 
consultes d’oftalmologia, una sala 
de treball per a odontologia, tres 
consultes polivalents i una consulta 
de serveis socials. 

Els comerciants de Figaró 
entreguen a l’Ajuntament 
567 firmes per demanar més 
seguretat al poble  
figaró-Montmany

Els botiguers de Figaró van entrar 
aquest dimarts a l’Ajuntament les 
567 firmes que han recollit entre 
veïns i clients per demanar presèn-
cia dels vigilants municipals les 24 
hores al dia i tots els dies de la set-
mana. La recollida es va iniciar fa 
un mes arran de diversos robatoris 
en pocs dies. L’Ajuntament va con-
tactar amb els Mossos, responsa-
bles de la seguretat al poble segons 
la normativa vigent, per demanar-
los més presència policial al poble.


