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Dilluns, 7 de maig de 2012

POLÍTICA I SOCIETAT 12 NOU9EL

Un detingut per 
tràfic de droga 
en una batuda al 
barri Ponent de 
Granollers

Granollers

EL 9 NOU

Un operatiu conjunt de 
Mossos i Policia Local de 
Granollers va permetre dete-
nir dijous passat al vespre 
un home de 33 anys acusat 
de tràfic de droga. Els fets 
van passar al barri de Ponent 
durant una batuda policial 
que va permetre identificar 
39 persones. 

L’acció policial va comen-
çar cap a les 7 de la tarda i 
es va allargar fins a 2/4 de 
10 del vespre. Es va centrar 
a l’entorn del carrers Rafael 
Casanova i València. Tam-
bé als jardins interiors de 
diversos edificis del barri. 
El detingut és Mamat S.B., 
sense domicili conegut. La 
policia li va comissar diver-
ses dosis de marihuana i 170 
euros en bitllets fraccionats. 
Se l’acusa d’un delicte contra 
la salut pública. A banda, 
Mossos i Policia Local van 
aixecar dues actes més per 
tinença de droga a dues de 
les persones escorcollades. 
També es va intervenir una 
bicicleta, que se sospitava 
que havia pogut ser robada i 
de la qual la persona que en 
deia ser responsable no en 
va poder acreditar la propi-
etat. Segons fonts policials, 
es tracta d’una persona amb 
antecedents per robatoris de 
bicicletes. 
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Salvador Milà, en la roda de premsa a l’estació de tren de la Llagosta 

La Llagosta/Sant Celoni 

JL.R.B./L.C.

ICV-EUiA presentarà dues 
propostes al Parlament de 
Catalunya amb les quals 
reclamarà més infraestruc-
tures per al Vallès Orien-
tal. Una, per reivindicar la 
importància i la centralitat 
de la futura estació intermo-
dal de mercaderies a la Lla-
gosta, i l’altra, per demanar 
el desdoblament de la línia 
ferroviària R3 al pas de la 
Llagosta. 

La decisió del grup ecoso-

cialista es va prendre des-
prés de visitar, aquest diven-
dres, els municipis de Santa 
Maria de Martorelles, La 
Llagosta, Mollet, Granollers 
i Cardedeu. Durant la jor-
nada, el diputat d’ICV al 
Parlament de Catalunya 
Salvador Milà va remarcar la 
necessitat de reivindicar les 
infraestructures a la comar-
ca. “Com a prioritat l’agru-
pació centrarà els esforços 
per aconseguir que el centre 
intermodal ferroviari de 
la Llagosta sigui un eix per 
ser el motor econòmic de 

Catalunya i una connexió 
amb Europa. Són terrenys 
públics, són terrenys d’Adif 
i creiem que la Generalitat 
de Catalunya cal que s’impli-
qui”, va dir Milà. El diputat 
també va posar èmfasi en la 
necessitat de desdoblament 
de la R3 ferroviària. “Hem 
escoltat les al·legacions de 
la Llagosta, Ripollet i Santa 
Perpètua i les portarem al 
Parlament per tal que hagi 
una variant pel desdobla-
ment de la línia R3, que serà 
una línia important per a la 
Catalunya Central”.

Veuen essencial el desdoblament de la R3 ferroviària per la Llagosta

ICV reclamarà al Parlament més 
infraestructures per a la comarca

En aquesta línia, Milà va 
assegurar en un acte de visi-
ta in situ a la carretera C-35 
de Sant Celoni que traslla-
darien al Parlament diver-
ses propostes per millorar 
l’“accessibilitat i seguretat” 
d’aquesta via que presenta 

“un estat lamentable i és 
un perill públic” i són obres 
“que no són cares”. En con-
cret, ICV instarà el govern 
a obrir un vial des de la sor-
tida de l’AP-7 a Sant Celoni 
fins a la porta de Ponent, a 
fer les rotondes de la porta 
de Llevant i de Migdia i que 
es facin els vials laterals a 
tot el tram urbà. A banda, 
ICV també demanarà que 
s’arregli el pas subterra-
ni de la Batllòria a Riells 
i Viabrea pel seu estat 
“lamentable” i que s’habiliti 
un carril vici des de la Bat-
llòria fins al Pont Trencat, 
seguint la trajectòria de 
l’antic Camí Ral.

A FAVOR DEL QUART 
INSTITUT DE MOLLET

D’altra banda, a Mollet 
ICV va mantenir una reu-
nió, encapçalada per la 
diputada al Parlament de 
Catalunya, Dolors Camats, 
amb la comunitat educativa 
vallesana a l’edifici del Giro. 
L’objectiu era reivindicar el 
quart institut a Mollet i que 
no es tanquin centres educa-
tius a la comarca.   

Milà vol que es 
millori l’estat 
“lamentable” de 
la C-35 de Sant 
Celoni


