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Francesc Cano, de Granollers,
nou cap d’informatius de
Catalunya Ràdio

L’Ajuntament busca alternatives per reduir el dèficit del servei

Sant Celoni estudia fer pagar el
bus urbà als majors de 60 anys

Granollers
Sant Celoni
EL 9 NOU
Laia Coll

GRISELDA ESCRIGAS

El periodista de Granollers
Francesc Cano serà el
nou cap d’informatius de
Catalunya Ràdio, en lloc
d’Agustí Esteve, que ocupava
el lloc des de 2008. El Consell
de Govern de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovi·
suals (CCMA) ja ha aprovat
el nomenament de Cano i
també el de Jaume Peral al
capdavant dels informatius
de TV3, i de Jordi Català com
a nou cap de l’àrea de Progra·
mes del Grup d’Emisores.
Francesc Cano, nascut a
Santa Maria de Martorelles
l’any 1979, va ser columnista
d’EL 9 NOU, és llicenciat en
Periodisme per la Universi·
tat Ramon Llull, investiga·
dor acadèmic i professor de
diverses assignatures a la
Universitat Internacional de
Catalunya (UIC). Treballa a

Francesc Cano

Catalunya Ràdio des de l’any
2000, on ha exercit de perio·
dista a les quatre emissores
del grup. Actualment era
coordinador de l’informatiu
Catalunya Vespre. També ha
estat fundador i director del
portal web www.it-intransit.
eu, adreçat a corresponsals
estrangers destacats a l’Estat
espanyol, i al cos diplomàtic.

L’elevat dèficit del bus urbà
de Sant Celoni està obligant
l’Ajuntament a buscar vies
per reduir les pèrdues que
genera el servei. En concret,
Sant Celoni estudia la pos·
sibilitat de fixar unes noves
tarifes en què els majors de
60 anys no estiguin exempts
de pagar, però que les per·
sones de més de 65 anys
tinguin accés a subvencions,
com també tots aquells veïns
del municipi amb problemes
econòmics importants i per·
sones amb discapacitat.
L’any 2011 les pèrdues del
servei van arribar als 164.443
euros i, segons l’estimació
per aquest 2012, el dèficit
serà de 138.590 euros. De
moment, l’Ajuntament ha
intentat eixugar el dèficit
amb la reducció de cinc expe·

La policia de Sant Feliu posa
en marxa una oficina mòbil
El servei evitarà desplaçaments dels ciutadans a la comissaria
Sant Feliu de Codines
B.G.

La Policia Local de Sant Feliu
ha posat en marxa la nova
oficina mòbil, per agilitar els
tràmits policials. Es tracta
d’una furgoneta equipa·
da amb un ordinador, una
impressora i connexió a inter·
net que permet fer les matei·
xes operacions que a l’oficina
de la policia o als Mossos de
Caldes de Montbui.
El cap de policia, Lluís Fer·
nández, posa l’exemple de
com l’oficina mòbil pot estal·

D’esquerra a dreta, Joan Puig, Pere Pladevall i Lluís Fernández

dicions de bus –passant de
25 a 20– i s’han suprimit tres
viatges del servei a La Batllò·
ria. Però aquesta mesura no
resulta suficient.
L’alcalde de Sant Celoni,
Joan Castaño (PSC), ha
explicat que s’ha encarre·
gat un estudi per valorar la
viabilitat del bus i, si cal,
proposar alternatives perquè
el servei sigui assumible
econòmicament. Castaño
ha afirmat que el servei de
transport no desapareixerà i
que en l’estudi es valoraran
totes les propostes com la
possibilitat d’un mini bus
o el taxi a demanda i també
les propostes de la CUP, que
aposta per seguir amb el
mateix model amb modifica·
cions. Es tractaria, per exem·
ple, que el recorregut arribi
a l’Institut Baix Montseny.
També proposen potenciar
la parada de l’estació de

viar hores en els processos:
“En un accident ens podem
desplaçar fins al lloc dels
fets i prendre testimoni allà
mateix, i així s’evita que els
implicats s’hagin de dirigir a
prefectura”.
El servei està en fase de
proves i properament se
signarà un contracte amb la
Generalitat per tal que l’ofi·
cina es pugui connectar al
Servei d’Informació Policial
dels Mossos i es puguin uni·
ficar dades i tràmits amb la
resta de cossos de policia.
El regidor de Seguretat
Ciutadana, Joan Puig, remar·
ca que l’oficina no ha suposat
cap cost addicional per a
l’Ajuntament. L’alcalde. Pere
Pladevall, va anunciar que
properament també s’instal·
larà un control de càmera a la
C-59 per tenir informació del
trànsit que passa pel poble.
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tren, buscar sinergies de col·
laboració amb les empreses
que actualment ja tenen un
servei per als treballadors i
l’impuls de la pàgina web.
UN SERVEI QUE VA EN
AUGMENT
Els usuaris del bus urbà han
crescut exponencialment
en els darrers anys i si bé el
2010 les xifres se situaven
al voltant dels 30.000
passatgers, el 2011 es va
arribar a una mitjana de 172
passatgers al dia (40.000
l’any). En els dos primers
mesos de 2012, els usuaris
han crescut al voltant d’un
20%. L’Ajuntament ja ha
avançat la voluntat d’oferir
el servei de bus durant el
mes d’agost després que la
prova pilot d’aquest estiu
donés bons resultats, amb
uns 2.000 usuaris.

El PSC pregunta
a Recoder pels
acords sobre la
pedrera de Bigues
Bigues i Riells
EL 9 NOU

El diputat de PSC i regidor
de Granollers Jordi Terrades
he dirigit quatre preguntes
al conseller de Territori i
Sostenibilitat, Lluís Recoder,
sobre la tramitació del pla
especial de la pedrera de Can
Margarit de Bigues i Riells
que ha presentat el grup
Clapé. Terrades pregunta a
quins acords es va arribar en
la reunió que hi va haver el
28 de març entre regidors de
CiU i ERC de Bigues i Riells i
diputats dels dos partits amb
el conseller per parlar sobre
l’ampliació de la pedrera.
En una altra pregunta,
demana que Recoder expli·
qui sobre la base de quins
criteris de la normativa
urbanística i jurídica evitarà
l’ampliació de la zona extrac·
tiva i si considera que el pla
especial que s’està tramitant
vulnera el pla d’ordenació
urbanística del municipi de
Bigues i Riells i que va apro·
var la Comissió d’Urbanisme
de Barcelona l’any 2010.
El PSC ja va expressar els
seus dubtes sobre la validesa
o l’eficàcia dels acords entre
CiU i ERC que van evitar la
moció de censura contra l’al·
calde de Bigues i Riells, Joan
Vila.

