
ANUNCI AJUNTAMENT DE VILALBA SASSERRA

Segons acord pres per l’Ajuntament de Vilalba Sasserra de data 4 de maig de 2012 s’aprova 
inicialment l’Ordenança de Gestió de Residus Municipals de la Construcció, i disposà, alhora, el 
sometiment dels acords esmentats a informació pública durant trenta dies hàbils, a efectes de 
presentació d’al·legacions i reclamacions.

L’expedient es podrà consultar a les oficines municipals tots els dies feiners de 9h a les 14.30h, 
durant el termini de trenta dies a comptar des de la darrera publicació d’aquest anunci al BOPB o 
al DOGC i al tauler d’anuncis.

Cas de no presentar-se al·legacions o reclamacions, l’acord inicial esdevindrà definitiu sense 
necessitat de posterior acord.

Joan Pons i Fiori
L’alcalde
Vilalba Sasserra, 4 de maig de 2012

Ajuntament de Vilalba Sasserra

Dilluns, 7 de maig de 2012
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L’acte, obert a tothom que hi vulgui assistir, es farà a les 8 del vespre al Centre Cultural

El Vallesà de l’Any 2011 es donarà 
a conèixer dimecres a Cardedeu

D’esquerra a dreta, Amadeu Barbany, Toni Cornellas, Ramon Daví, Carme Grau i Mercè Llauradó, els cinc finalistes al guardó Vallesà de l’Any 2011

Un homenatge i un record per 
al cuiner Santi Santamaria
Sant Celoni / Cardedeu

EL 9 NOU

En el decurs de l’acte d’en-
trega del guardó Vallesà de 
l’Any 2011 es farà un home-
natge pòstum i es tindrà un 
record molt especial per al 
cuiner de Sant Celoni Santi 
Santamaria. Així ho va dema-
nar el jurat que va triar els 
11 candidats, com s’havia 
fet en l’anterior edició amb 
Joan Bretcha, de Granollers. 
A Santamaria se li volen 
reconèixer les seves qualitats 
professionals i humanes. Santi Santamaria

Granollers / Cardedeu

EL 9 NOU

Aquest dimecres, a les 8 del 
vespre i al Centre Cultural 
de Cardedeu, es farà la gala 
d’entrega del premi Vallesà 
de l’Any 2011, una persona 
que han escollit els lectors del 
diari EL 9 NOU entre onze 
candidats. L’acte serà obert a 
tothom que vulgui assistir-hi.

Tal com s’informava a EL 9 
NOU divendres, la tria final 
es farà entre cinc finalistes: 
Amadeu Barbany, Toni Cor-
nellas, Ramon Daví, Carme 
Grau i Mercè Llauradó, 
persones destacades en dife-
rents àmbits que hi són en 
nom propi o com a responsa-
bles de les organitzacions i 
entitats on han participat.

El premi Vallesà de l’Any 
arriba a la sisena edició. En 
les anteriors van rebre el 
guardó Mercè Riera, res-
ponsable d’El Xiprer, de 
Granollers; el metge Germà 
Morlans, responsable del 
servei de Cures Pal·liatives 
de l’Hospital General de 
Granollers; Imma Navarro, 
presidenta de la Fundació 
Apadis, amb seu a les Fran-
queses; el pallasso Tortell 
Poltrona, de Sant Esteve 

de Palautordera, impulsor 
del Circ Cric i de Pallassos 
sense Fronteres i, en la dar-
rera edició, el doctor Carles 
Vallbona, catedràtic de Medi-
cina Comunitària a Houston 
i vinculat a Granollers i al 
seu Hospital General. 

Els cinc finalistes d’aquest 
any han sorgit després d’una 
primera tria dels lectors, que 
han fet arribar la seva tria al 
diari EL 9 NOU. Són aquests 
cinc:

Amadeu Barbany
Comerciant, expresident de 
Gran Centre Va ser durant 
15 anys president de Gran 
Centre, l’associació de boti-
guers de Granollers que va 
revolucionar el sector amb 
idees a l’entorn del lligam 
estret entre comerç i ciutat.

Toni Cornellas
President de l’Associació 
Esportiva la Mitja. Està al 
capdavant de la Mitja Marató 

de Granollers. L’any passat va 
deixar la gerència del Consell 
Comarcal i ara és professor 
d’Educació Física a l’institut 
Cumella de Granollers. 

Ramon Daví
President d’Amics d’El 
Xiprer. És el president 
d’Amics d’El Xiprer, una 
entitat creada amb el pro-
pòsit d’aconseguir mil per-
sones que aportin 10 euros 
cada més per estabilitzar 
les finances d’aquest centre 
d’acollida de Granollers.

Carme Grau
Coordinadora d’Oncovallès. 
Fa deu anys va deixar l’Hos-
pital de Granollers, on treba-
llava d’auxiliar d’infermeria 
i va posar-se al capdavant 
d’un grup de gent preocupa-
da per l’acompanyament de 
malalts de càncer i els seus 
familiars. 

Mercè Llauradó
Presidenta d’Apindep. Des 
de Santa Eulàlia, està al 
capdavant de l’associació 
Apindep per a la integració 
de persones amb discapacitat 
i de la Cooperativa Apindep 
Ronçana. Ajuden un cente-
nar de joves. 

La Garriga 

EL 9 NOU

La Policia Local de la Garriga 
va frustrar la matinada 
de divendres un robatori 
en un estanc situat al 
carrer Calàbria. Els fets 
van passar cap a les 3 de la 
matinada quan una patrulla 
va veure un vehicle i uns 
homes sospitosos davant 
de l’establiment. Estaven 

intentant tallar la persiana 
metàl·lica per poder accedir 
a l’interior de l’establiment. 
En veure els policies, els 
quatre homes van pujar 
en un cotxe i van fugir en 
direcció cap a la C-17. La 
patrulla els va seguir sense 
poder detenir-los. Per a 
la recerca, també es van 
mobilitzar els Mossos. Els 
presumptes lladres van fugir 
per la C-17 en direcció Vic.

Roben per segon cop 
cable de coure del 
parc de Milpins de 
les Franqueses
Les Franqueses

El parc de Milpins de les 
Franqueses ha patit un segon 
robatori del cable de coure 
de l’enllumenat, el tercer en 
tot el municipi. A finals de 
març van robar un tros de 
cable que il·lumina el carrer 
Mas Pujol del polígon del 
Congost. A principis d’abril, 
hi va haver un altre robatori 
al mateix parc de Milpins 
que va afectar tot l’enllume-
nat de l’indret. En aquesta 
ocasió el cable desaparegut 
ha afectat l’enllumenat de la 
zona del bosc. La policia de 
les Franqueses està estudiant 
diferents maneres de col-
laborar amb els veïns per tal 
d’evitar que es tornin a repe-
tir aquests esdeveniments. 
A més a més, s’ha decidit 
incrementar la vigilància de 
la zona i el cos municipal ja 
ha demanat als veïns que si 
veuen algun vehicle o indivi-
du que pugin ser sospitosos, 
no dubtin a trucar al cos 
policial. 

Dos detinguts a 
Granollers en una 
persecució al carrer 
Girona
Granollers

La policia local de les 
Franqueses va detenir a 
Granollers, aquest divendres 
entre les 11 i les 12 del mig-
dia, dos joves després d’una 
persecució des del barri 
de Bellavista fins al carrer 
Girona, on els van intercep-
tar. Els agents van començar 
a perseguir els dos joves 
quan aquests, amb ciclomo-
tor, no van parar en un con-
trol policial. A l’alçada del 
carrer Girona, s’hi van sumar 
agents de Granollers, que 
feien un control de radar. 
Durant la cursa, els dos joves 
van llençar un paquet amb 
droga. Els agents els van 
interceptar i els van detenir.

La Policia de la Garriga 
impedeix un robatori en un 
estanc del carrer Calàbria


