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Llinars del Vallès

J.B.M.

L’Ajuntament de Llinars ha 
tret a licitació les obres de 
construcció del nou teatre 
auditori, amb un pressupost 
base de licitació de 5,7 mili-
ons, que es farà en el sector 
de Can Marquès. El termini 
per a la presentació d’ofer-
tes acabarà 26 dies naturals 
després de la publicació de la 
licitació en el Butlletí Oficial 
de la Província i les pliques 
s’obriran una setmana i mitja 
després. El termini d’exe-
cució de les obres és de 18 
mesos. És una de les inversi-
ons més grans fetes per un 
ajuntament de la comarca en 

el moment actual de crisi.
Amb la licitació dels tre-

balls de construcció, el nou 
equipament està una mica 
més a prop. Fa un any la 
junta de govern local ja va 
aprovar inicialment el pro-
jecte del teatre, redactat pel 
prestigiós arquitecte portu-
guès Álvaro Siza, que es va 
imposar a una quarantena 
de propostes en un concurs 
internacional. 

L’Ajuntament es va propo-
sar, fa més d’un any, buscar 
subvencions per tirar enda-
vant les obres. Ara han acon-
seguit un terç del total per 
fer el teatre. Llinars rebrà 
més d’un milió d’euros del 
Pla Únic d’Obres i Projectes 

de Catalunya (PUOSC) de la 
Generalitat. A més, s’ha sig-
nat un conveni amb la Dipu-
tació pel qual l’organisme 
provincial fa una aportació 
de 405.000 euros més. 

D’entre les diverses mesu-
res de disseny ambiental i 
ecoeficiència de l’equipa-
ment, la Diputació destaca 
la previsió de produir l’aigua 
calenta mitjançant una cal-
dera de biomassa i l’aprofita-
ment de l’energia solar. 

L’edifici tindrà una super-
fície construïda de 3.212 
metres quadrats, més 470  
metres quadrats de caixa 
escènica i un soterrani de 
645 metres quadrats per a 
instal·lacions. El nou teatre-

Sant Celoni

Laia Coll

Núria Martín és una de les 
49 persones a qui li ha tocat 
una parcel·la dels horts 
públics de Sant Celoni. Mai 
no ha plantat res, ni ha tin-
gut experiència amb el cul-
tiu. Només recorda que quan 
era molt petita el seu pare 
havia tingut un tros de terra 
a la fàbrica on treballava. 
Ella, però, ni tan sols hi havia 
anat. Tot i això, Martín, de 
40 anys i auxiliar de clínica, 
esta molt il·lusionada i expli-
ca que té moltes ganes de 

començar a plantar coses i, 
sobretot, que els seus fills, de 
2 i 9 anys, aprenguin a cuidar 
l’hort. 

A Martín li ha tocat una 
parcel·la del sector 2 de 87 
metres quadrats i el primer 
que plantin seran tomàquets, 
enciams i patates amb l’ajuda 
del seu pare, que li donarà 
les indicacions bàsiques. Tot 
i que Martín, diu que possi-
blement el cost del planter, 
l’adob, l’aigua i altres estris 
que necessitin li acabin supo-
sant un cost més alt que com-
prar la verdura a la botiga, 
assegura que la qualitat dels 

productes que ella mateixa 
conrearà i l’experiència no 
tenen preu.

A banda d’ella, 48 veïns 
més de Sant Celoni podran 
començar a plantar, segons 
estableix la llicencia durant 
dos anys prorrogable fins a 
cinc, les primeres verdures 
en els propers dies. Aques-
ta setmana s’estan acabant 
d’enllestir alguns petits 
detalls d’obra a la zona dels 
horts, al costat de la Tordera, 
al polígon industrial Molí de 
les Planes. L’Ajuntament ha 
habilitat lavabos, una sala 
amb armariets per deixar les 

Sant Celoni ja ha entregat les claus a 41 adjudicataris dels horts

Estrena a l’hort

Núria Martín amb un dels seus fills ja té ganes de poder plantar a l’hort

eines, ha fet la instal·lació de 
l’aigua i ha delimitat els sec-
tors amb tanques. Dilluns, 41 

hortolans van rebre la clau 
del recinte. Encara en que-
den vuit per adjudicar.

Granollers

EL 9 NOU

L’Hospital de Granollers és 
el cinquè centre sanitari de 
Catalunya amb més pacients 
en llista d’espera, amb un 
total de 3.128, tot i que pel 
que fa a temps d’espera, no 
està entre els primers cinc 
llocs. L’Hospital que acumula 
més usuaris pendents d’una 
intervenció és Vall d’Hebron, 
de Barcelona, amb 4.056. El 
segon  és la Mútua de Ter-
rassa, amb 3.603, seguit per 
Bellvitge (3.337) i el quart, 
L’Hospital Parc Taulí de 

Sabadell, amb 3.173.
Pel que fa al temps d’es-

pera, l’hospital on els paci-
ents han d’esperar més 
per a una intervenció és el 
de Viladecans, amb 10,03 
mesos. Per darrere hi ha la 
Mútua de Terrassa, l’Hospi-
tal Universitari Germans Tri-
as i Pujol de Badalona (6,28 
mesos), l’Institut Municipal 
d’Assistència Sanitària, for-
mat per l’Hospital del Mar 
i Esperança (6,03) i el de 
Bellvitge (5,84 mesos).

Pel que fa a les proves diag-
nòstiques, els centres que 
tenen més llista d’espera són 

els més grans, com l’Hospital 
Clínic i Vall d’Hebron, que 
superen els 4.000 pacients. 
Els grans hospitals tenen al 
voltant de dos mesos de llista 
d’espera, mentre que en hos-
pitals comarcals cal esperar 
un mes aproximadament.

Les proves amb una llista 
d’espera més llarga són els 
TAC, amb 14.640 pacients, 
mentre que les ecografies 
cardíaques i abdominals i les 
mamografies en tenen entre 
10.000 i 11.400. Les colonos-
còpies tenen 9.623 pacients 
en llista d’espera. Les proves 
amb menys pacients espe-

rant són les ergometries (per 
diagnosticar l’angina de pit) i 
les gammagrafies (per veure 
l’estat de cèl·lules o teixits), 
amb 2.600 pacients cadascu-
na. Per dies d’espera, les que 
triguen més a fer-se, tot i que 
tenen un marge màxim de 90 
dies, són l’ecografia urològi-
ca (74), i l’electromiograma 
(84), per diagnosticar proble-
mes motrius. L’única prova 
que té un termini màxim de 
120 dies és la dels polisom-
nogrames, per a les afeccions 
respiratòries, que tenen un 
temps mitjà d’espera de més 
de quatre mesos.  

El centre sanitari té un total de 3.128 persones pendents d’una intervenció quirúrgica

L’Hospital de Granollers és el cinquè 
amb més pacients en llista d’espera

El projecte té finançament de la Generalitat i la Diputació

Llinars licita les obres del nou 
teatre, valorades en 5,7 milions

Parets controlarà l’ús 
fraudulent de targetes 
per aparcar per a 
discapacitats
Parets del Vallès

La Policia Local de Parets ini-
ciarà diumenge una campa-
nya per evitar l’ús fraudulent 
de targetes d’aparcament per 
a persones amb discapacitat. 
Durant dos mesos, policies 
uniformats se situaran als 
espais senyalitzats per a 
l’aparcament de vehicles 
especials, on comprovaran 
la correcta utilització de les 
targetes, la documentació 
de l’usuari i la vigència dels 
permisos. Aquest mes de 
març s’ha fet una campanya 
dedicada a l’ús correcte dels 
sistemes de retenció infan-
til. S’han revisat 63 cotxes, 
dels quals 18 incomplien la 
normativa. Un 85% no duien 
seient de retenció i la resta 
no duia cordat el cinturó.

El trànsit de trens entre 
Mollet i Granollers, 
interromput els dies 
6, 7 i 8 d’abril
Mollet del Vallès

El trànsit ferroviari entre 
les estacions de Mollet-Sant 
Fost, Montmeló i Granollers 
Centre quedarà interrom-
put els dies 6, 7 i 8 d’abril 
per poder fer les últimes 
obres de la nova estació 
de rodalies de Montmeló. 
Adif aprofitarà els dies de 
Setmana Santa per comple-
tar el muntatge, assegurar 
les connexions amb la línia 
Barcelona-Portbou i fer 
proves tècniques per veri-
ficar el funcionament. Les 
línies afectades són la R2 
nord i la R8. Durant aquests 
tres dies hi haurà un servei 
alternatiu per carretera de 
20 autobusos que faran els 
itineraris Mollet-Sant Fost 
- Montmeló, i Mollet Sant 
Fost - Granollers Centre.

auditori de Llinars tindrà 
una capacitat per a uns 300 
espectadors. La construcció 
del teatre s’integrarà en el 
gran equipament cultural i 
inclourà un edifici annex, 
amb una superfície de 16.392 
metres quadrats. 

UN SECTOR AMB MÉS DE 
700 HABITATGES PER FER

En el sector urbà de Can 
Marquès també s’hi preveu 
la construcció de 757 habi-
tatges, ara aturats, 60 de 
protecció oficial i ja hi ha un 
supermercat de la cadena 
valenciana Mercadona. 

El projecte del municipi és 
integrar el centre amb l’edi-
fici històric de Can Marquès, 
que es vol convertir en un 
gran equipament cultural i 
ampliar l’oferta al municipi. 
De fet, molts dels equipa-
ments municipals ocupen 
antigues residències senyo-
rials com Can Mas Bagà o la 
Torre del Baró de la Barre.


