
Procureu cuinar amb poca aigua i amb 
recipients tapats o mig tapats.

Desconnecteu la vitroceràmica uns segons 
abans de �nalitzar la cocció per apro�tar 
l’escalfor residual.

Si la base del recipient és més petita que la zona
de cocció, estareu desapro�tant energia.
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Estades permanents o temporals
Habitacions assolellades en un entorn privilegiat

Postoperatoris i rehabilitacions
Servei Mèdic-sanitari i psicològic

Atenció terapèutica, demències, Alzheimer
Servei de treball social i animació

Centre Col·laborador amb la Generalitat de Catalunya

Vine a 
     visitar-nos

Es lloga fonda

Cal Daldó

de Planoles

669 42 15 94

Dilluns, 16 d’abril de 2012

POLÍTICA I SOCIETAT NOU9EL 11

La bicicleta del 
Besòs tindrà 
un segon punt 
de sortida a 
Montornès

Montornès del Vallès

EL 9 NOU

La bicicletada per la llera 
dels rius Congost i Besòs des 
de Granollers fins a la des-
embocadura, a Sant Adrià del 
Besòs (el Barcelonès), tindrà 
aquest any una segona sor-
tida a Montornès. A banda, 
es manté l’arrencada des del 
Parc Firal de Granollers. La 
ruta ciclista, que aplega cada 
any unes 1.500 persones, es 
farà el diumenge 6 de maig. 
Les inscripcions s’obriran 
aquesta mateixa setmana.

La sortida de Montornès se 
situarà a l’avinguda de la Lli-
bertat, prop de l’ajuntament. 
Els ciclistes passaran pel 
camí fluvial del costat del riu 
Mogent, que uneix el poble 
fins a l’aiguabarreig amb el 
Congost. En aquest punt, es 
trobaran amb els ciclistes 
que surtin de Granollers, on 
la prova arrencarà a 2/4 de 
10 del matí. La sortida de 
Montornès es farà a les 10 
perquè el recorregut total 
és més curt (19,6 quilòme-
tres davant dels 24 des de 
Granollers). L’objectiu del 
canvi és obrir la participació 
a les altres subconques del 
Besòs. “Era una vella intenció 
poder fer sortides en altres 
punts”, comenta el president 
del Consorci del Besòs i alcal-
de de Parets, Sergi Mingote. 
No descarta “poder obrir 
altres sortides”.

Protecció Civil fa 
una nova prova de 
les sirenes de risc 
químic a la comarca
Granollers

La Direcció General de 
Protecció Civil farà aquest 
dimarts una nova prova de 
so de les sirenes de risc quí-
mic que hi ha instal·lades a 
Granollers, Montornès, Sant 
Celoni i Gualba. A les 10.40 
del matí, sonarà el senyal 
d’activació de les tres sirenes 
de Granollers –una d’aques-
tes també dóna cobertura 
a Canovelles– i de les dues 
de Sant Celoni. Deu minuts 
després, sonarà el so de final 
d’alarma. Al sector químic de 
la Tordera, el senyal d’inici 
s’activarà a les 11 del matí. 
En aquest cas, sonaran les 
dues sirenes de Gualba i les 
tres que hi ha entre Sant 
Celoni i la Batllòria. Aques-
tes proves es fan per recor-
dar a la població les sirenes i 
comprovar el radi d’expansió 
del seu so.

El Mercat de 
l’Audiovisual de 
Granollers obres 
les inscripcions

Granollers

EL 9 NOU

El Mercat de l’Audiovisual 
de Catalunya (MAC) ha 
obert les inscripcions per a 
la tretzena edició d’aquesta 
fira professional que se cele-
brarà a Granollers els dies 23 
i 24 de maig. La inscripció és 
gratuïta i es pot fer a través 
de la web de la mostra (www.
audiovisualmac.com) fins al 
15 de maig.

Aquesta nova edició del 
Mercat de l’Audiovisual 
inclou diverses novetats. 
S’ha creat la sala tecnològica, 
que vol afavorir el contacte 
i el treball en xarxa entre 
empreses i expositors. Es 
tracta d’un show room on fer 
presentacions puntuals de 
curta durada de determinats 
productes. També es crea el 
premi ID MAC, pensat per a 
emprenedors del sector audi-
ovisual que tinguin algun 
projecte innovador tant pel 
que fa a tecnologia com a 
continguts. També es crea el 
premi E-Pilots per a estudi-
ants d’escoles audiovisuals.

El 24 de maig s’escollirà el nou Comitè Executiu comarcal

Tella, de Vilamajor, i Canet, 
de Granollers, candidats a la 
presidència comarcal de CDC

Albert Canet, de GranollersFrancesc Tella, de Vilamajor

Granollers

EL 9 NOU

Després del Congrés Nacio-
nal de CDC celebrat a Reus 
i d’on va sortir com a secre-
tari general Oriol Pujol i 
Artur Mas com a president 
del partit, arriben les elec-
cions de les executives de 
les comarques catalanes i 
de les poblacions on tenen 
presència. I la renovació dels 
càrrecs, sobretot en comar-
ques com el Vallès Oriental, 
en què el president comarcal, 
el diputat al Congrés Feliu 
Guillaumes, de Mollet, ja ha 
expressat la seva voluntat de 
deixar aquest càrrec.

A la comarca les eleccions a 
la presidència de l’executiva 
comarcal es faran el dijous 
24 de maig. Aquest dia, l’as-
semblea comarcal escollirà el 
nou president. De moment, 
encara no s’ha formalitzat 
cap nom, però s’apunten 
dues candidatures: la de 
l’exalcalde de Sant Antoni de 
Vilamajor, Francesc Tella, i la 
de l’exregidor de Granollers, 
Albert Canet. 

Francesc Tella (1948) 
és mestre i va ser alcalde 
del seu poble des de 2003 
fins a 2011, any en què va 
deixar pas a Maria Lluïsa 
Berdala, actual alcaldessa 
de Sant Antoni. A la reunió 
de l’executiva comarcal que 

es va fer aquest divendres a 
Granollers va anunciar que 
es presentaria a la presidèn-
cia comarcal. En aquesta 
mateixa reunió, l’actual 
president, Feliu Guillaumes, 
va assegurar que personal-
ment el seu vot seria per a 
Francesc Tella. A hores d’ara, 
l’executiva comarcal no s’ha 
pronunciat.

Si no hi ha cap contra-
temps de darrera hora, 
Albert Canet, empresari de 
Granollers de 48 anys, anun-
ciarà formalment aquest 
dimarts la seva voluntat de 
presentar-se com a candidat a 
la comarca per Convergència 
Democràtica de Catalunya. 
Canet ha format part del 
Grup Municipal de CiU a 

l’Ajuntament de Granollers 
en els darrers quatre anys i 
en les darreres municipals va 
enretirar-se fins al dotzè lloc 
de la llista de Pius Canal i va 
quedar sense opcions de con-
tinuar com a regidor. El gra-
nollerí Albert Canet compta 
amb el suport de molts alcal-
des de CDC de la comarca del 
Vallès Oriental.


