
La tarifa simbòlica entrarà en vigor al maig i té l’objectiu d’estimular la rotació

La primera mitja hora de zona blava 
a Sant Celoni costarà 10 cèntims

L’aparcament de la Forestal entra en 
funcionament aquest dilluns
L.C.

A partir d’aquest dilluns, el nou pàrquing 
municipal de la zona residencial de la 
Forestal de Sant Celoni entrarà en funci-
onament amb prop de 200 places d’esta-
cionament, algunes de les quals estaran 
reservades per a motocicletes i un total de 
sis per vehicles de persones amb mobilitat 
reduïda. El nou pàrquing, que serà gratuït, 

facilitarà l’estacionament dels vehicles 
als usuaris de l’estació de tren, a 3 minuts 
caminant, i tots aquells que vulguin anar al 
centre del municipi, que hi podran arribar 
amb menys de 5 minuts. Segons ha infor-
mat l’Ajuntament se senyalitzarà l’itinerari 
que cal seguir per arribar al centre del 
poble a peu. A banda del pàrquing, també 
han finalitzat les obres d’urbanització dels 
carrers de tot el recinte de la Forestal i s’ha 
instal·lat l’enllumenat i el clavegueram. 
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Sant Celoni

L.C.

A partir del mes de maig, la 
zona blava d’estacionament 
de Sant Celoni començarà 
a reduir el preu dels pri-
mers 30 minuts: finalment, 
aquesta franja tindrà un cost 
simbòlic de 10 cèntims. Tot i 
que en un primer moment la 
primera franja de mitja hora 
havia de ser gratuïta per a les 
persones que paguen impost 
de circulació al municipi, 
s’ha descartat aquesta mesu-
ra perquè no han trobat cap 
mètode que deixi combinar 
la zona blava amb la primera 
mitja hora d’aparcament gra-
tuïta i les màquines actuals 
de pagament del municipi 
no disposen d’un sistema 
que permeti que el cost sigui 
zero. Per contra, no hi hau-
rà diferències entre veïns 
de Sant Celoni o d’un altre 
municipi i tothom podrà 
estacionar els primers 30 
minuts per un mòdic preu de 
10 cèntims. 

La mesura havia d’entrar 
en vigor a partir del dia 1 
d’abril però no serà així per-
què, segons expliquen des de 
l’Ajuntament, ha costat molt 
trobar el sistema adequat 
per tirar endavant la inicia-
tiva i, finalment, la proposta 
serà portada a votació al ple 
municipal d’aquest dilluns 
i, un cop aprovada, haurà 
de restar els dies pertinents 
en exposició al públic abans 
d’entrar en funcionament, 
que es preveu que sigui a 
mitjan maig, tal com ha afir-
mat l’alcalde, Joan Castaño. 
Amb aquesta nova mesura 
es vol afavorir la rotació dels 
vehicles i estimular el dina-
misme comercial del centre 
del municipi. Per aquest 

motiu, els cotxes beneficiats 
seran aquells que estacionin 
durant un període menys 
curt i, per contra, els que 
hi estiguin entre més de 30 
minuts i una hora i mitja –el 
màxim permès– veuran un 
petit increment respecte a la 
tarifa actual. A banda, a par-
tir del mes de maig, també 
s’incrementarà la denúncia 
de la zona blava, que es veurà 
incrementada un 20% res-
pecte de la tarifa vigent i pas-

sarà de costar 5 euros a 6. 

Un noU aparcament 
mUnicipal De 80 placeS

En les properes setmanes, el 
dipòsit d’aigua de La Salle 
serà enderrocat i es podran 
iniciar les obres per fer un 
nou aparcament municipal 
amb prop de 80 places d’es-
tacionament. Abans d’iniciar 
les obres d’enderrocament 
i començar les d’adequa-

ció s’ha de comprovar que 
el dipòsit de Can Sans, de 
recent construcció, funciona 
correctament. Segons ha 
explicat Joan Castaño, s’està 
valorant la possibilitat que el 
nou aparcament de La Salle 
funcioni, malgrat ser gratuït, 
amb uns rellotges de cartró 
per tal de limitar el temps 
d’estacionament per evitar 
que els cotxes aparquin 
durant moltes hores conse-
cutives.

Vilamajor 
confirma que 
en les obres del 
gasoducte no hi 
ha irregularitats

Sant Antoni de Vilamajor

Joan B. Mauri

L’Ajuntament de Vilamajor 
ha fet públic un comunicat 
en què afirma que, a data 
d’avui, “no s’ha detectat cap 
irregularitat ni s’ha emès cap 
informe desfavorable” de les 
obres que està fent Enagás 
corresponents al gasoduc-
te Martorell-Figueras. Les 
obres són de preparació dels 
terrenys per a la canalització 
del gasoducte. 

Així, els serveis tècnics 
d’Urbanisme asseguren en 
el text que el consistori està 
“supervisant l’execució de 
les obres a fi i efecte que 
aquestes s’ajustin al projecte 
i a les mesures i condicions 
establertes”. L’Ajuntament 
ha fet aquests aclariments 
en resposta a la queixa del 
Partit de les Urbanitzacions 
de Sant Antoni (PUSA), 
que s’havia queixat perquè 
desconeixia si l’Ajuntament 
havia demanat a l’empresa 
adjudicatària algun tipus 
d’aclariment, reunió o 
informe mediambiental per 
poder estar atents perquè el 
projecte no acabi afectant el 
municipi més de l’estricta-
ment permès. “Tampoc hem 
rebut cap informació sobre 
les expropiacions fetes per 
fer passar les canonades 
de gas, ni si hi ha hagut un 
seguiment de les obres per 
part del consistori”, deien 
des de PUSA. 

El gasoducte, de 165 qui-
lòmetres de llargada, ha de 
portar gas des de Martorell 
(el Baix Llobregat) a Figue-
res (l’Alt Empordà), traves-
sant d’est a oest el Vallès Ori-
ental. El gasoducte obliga a 
crear una pista de 21 metres 
d’amplada.
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vine a conÈixer el nou concepte de botiga
destinada a l’equipament de la llar
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