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Està previst que s’acabin els treballs de construcció a l’agost i llavors es facin proves

Enagas posarà en marxa  
el gasoducte al setembre

G
R

IS
EL

D
A

 E
SC

R
IG

A
S

Una quarantena de persones van participar en la sessió informativa d’aquest dimecres al vespre a Vilamajor

Els tubs a lloc prop 
de la carretera de 
Campins
Sant Celoni

A tocar de la carretera de 
Campins, a Sant Celoni, ja 
s’han començat a portar els 
tubs del gasoducte. Aquest 
és el pas previ a l’obertura 
de la rasa on es col·locaran. 
És un forat de més de dos 
metres de fondària que 
garanteix que hi hagi un 
metre de terra sobre el tub.
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Sant Antoni de Vilamajor

Ferran Polo

El gasoducte que Enagas està 
construint i que travessa la 
comarca de Caldes a Gualba 
entrarà en funcionament 
entre els mesos de setembre 
i octubre. Ho van confirmar 
responsables de l’empresa 
que van participar en un acte 
informatiu aquest dimecres 
al vespre al Patronat de Sant 
Antoni de Vilamajor. Hi van 
assistir unes 40 persones, la 
majoria veïns del poble. 

Enagas preveu acabar l’obra 
aquest mes d’agost arribant 
a Hostalric (la Selva) després 
de travessar, al Vallès Ori-
ental, els termes de Caldes, 
Lliçà d’Amunt, Santa Eulàlia, 
l’Ametlla, les Franqueses, 
Cardedeu, Sant Antoni de 
Vilamajor, Llinars, Santa 
Maria de Palautordera, Sant 
Celoni i Gualba. Actualment, 
l’obra ja està molt avançada, 
sobretot a l’est de la comarca, 
on ja s’ha col·locat i cobert el 
tub i s’ha restituït l’estat de 
les terres. Quan acabin les 
obres, començarà un període 
de proves previ a la posada 
en marxa. Quedaran per fer 
els treballs de reforestació i 
revegetació, pendents que el 
Departament de Territori i 
Sostenibilitat aprovi el pro-
jecte. Amb tot, es faran entre 
la tardor i l’hivern per asse-
gurar al màxim la supervi-
vència de les espècies que es 

plantin. Els pagesos podran 
cultivar-hi de seguida que 
s’acabi l’obra.

Els responsables d’Enegas 
van aclarir que, encara que 
encara no es faci la connexió 
amb França, la construcció 
de la canalització té tot el 
sentit perquè servirà per 
reforçar la xarxa de distribu-
ció de gas natural al nord de 
les comarques de Barcelona 
i a les comarques de Girona. 
Per exemple, des de l’estació 
de regulació que es fa a Cor-
ró d’Amunt es farà arribar 
gas al gasoducte que va de 
Montmeló cap a Osona i el 
Ripollès. També està previst 
que faciliti l’arribada del gas 
a usuaris de Santa Eulàlia i 
Bigues i Riells.

En el torn de preguntes, 
els veïns van mostrar la seva 
preocupació per la seguretat 
tenint en compte la proximi-
tat a moltes cases de pagès 
i a alguns urbanitzacions 
com Can Miret, les Pungoles 
i Sant Julià d’Alfou. Des de 
l’empresa van explicar que 
la instal·lació disposa de 
sistemes de control en tot 
moment i que se sotmet a 
revisions periòdiques que 
analitzen l’estat dels tubs. 
També es fan controls en 
superfície per controlar que 
no hi ha alteracions a la capa 
de terra superior. Els assis-
tents també van preguntar 
sobre l’impacte ambiental 
i els responsables de l’obra 
van assegurar que, després 
de la reforestació, es farà un 
seguiment durant tres anys 
per assegurar la supervivèn-
cia de les espècies d’arbustos 
i arbres. Molts veïns també 
van lamentar que les explica-
cions arribin quan les obres 
ja estan molt avançades i van 
lamentar falta d’informació 
durant el procés previ.

Creu Roja celebra 
el Dia Mundial de 
l’Organització a 
Granollers
Granollers

L’assemblea comarcal de la 
Creu Roja celebrarà aquest 
dissabte el dia mundial 
d’aquesta organització amb 
diverses activitats al centre 
de Granollers. Els actes es 
faran entre les 5 de la tarda i 
les 8 del vespre a la plaça de 
l’Església. Un grup de volun-
taris de socors farà diverses 
demostracions en accions 
d’assistència o salvament. 
També hi haurà jocs inter-
culturals i el Joc de l’Àfrica, 
que servirà per demostrar 
la realitat d’aquest conti-
nent. L’escola Parc Estudi 
col·laborarà maquillant els 
nens i nenes que ho vulguin. 
Per col·laborar amb l’entitat, 
es vendran gelats solidaris i 
hi haurà una paradeta amb 
material solidari de la Creu 
Roja.

Segona jornada 
cívica per millorar 
la Barriada Nova de 
Canovelles
Canovelles

L’Ajuntament de Canovelles 
amb la participació de diver-
ses entitats i de veïns de la 
Barriada Nova farà aquest 
dissabte al matí una sego-
na jornada de treball per 
millorar els espais urbans 
del barri. A partir de les 11 
del matí, es farà un grafit 
al carrer Sèquia. Els grups 
de joves del barri han estat 
treballant durant tota aques-
ta setmana per preparar-lo. 
D’altra banda, durant tot el 
matí es faran diverses acci-
ons per fomentar el civisme. 
A les 11 del matí, hi haurà 
jocs esportius en família per 
als més petits. En la primera 
jornada de treball, la feina de 
veïns voluntaris va permetre 
millorar l’estat de diverses 
jardineres i millorar l’exteri-
or d’una caseta de serveis.

Caldes acull una trobada de 1.200 
alumnes de les escoles pies catalanes

Caldes de Montbui

Una jornada d’esport i convivència va reu-
nir uns 1.150 alumnes de sisè de diversos 
centres de l’Escola Pia d’arreu de Catalunya 
divendres de la setmana passada. Tots els 

participants eren alumnes de sisè de primà-
ria que van poder fer diverses activitats com 
els tallers de periodisme esportiu, hip-hop o 
malabars. També es van fer classes d’iniciació 
i competicions d’esports com handbol, tennis, 
bàsquet, vòlei o pàdel. La trobada es va tancar 
amb un espectacle de bici trial. Hi va assistir 
l’alcalde de Caldes, Jordi Solé.


