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Uns lladres els van robar tota la documentació i 12.000 euros en efectiu a l’AP-7

Creu Roja de Sant Celoni acull una 
família russa que va ser atracada
Sant Celoni

Laia Coll

La Creu Roja de Sant Celoni 
va acollir el passat cap de set-
mana una família russa que 
anava a passar les vacances a 
Tarragona i Castelló i que va 
patir un robatori en una àrea 
de servei de l’AP-7, prop de 
Sant Celoni. Els lladres els 
van robar tota la documen-
tació personal i del vehicle 
i 12.000 euros –9.000 euros 
i moneda russa valorada en 
3.000 euros– que portaven en 
efectiu. 

La família russa, l’home de 
52 anys i la dona de 46, que 
viatjaven amb el seu fill de 

16 anys, van ser enganyats 
divendres al matí amb un 
modus operandi força fre-
qüent entre les bandes de 
lladres que actuen a l’AP-7. 
Concretament, un cotxe 
se’ls va acostar fent llums i 
alertant-los que se’ls havia 
punxat una roda. La família 
va baixar del cotxe per com-
provar-ho i va aparèixer un 
segon cotxe que va participar 
en el robatori. Els ciutadans 
russos van ser traslladats 
pels Mossos d’Esquadra a la 
comissaria de Sant Celoni, 
on van fer la denúncia i els 
tràmits per contactar amb el 
consolat rus de Barcelona. 
Pel fet que era divendres 

a la tarda, al consolat ja no 
hi havia ningú i es va haver 
d’activar el pla d’emergènci-
es per aquestes circumstàn-
cies. Els Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Sant Celoni 
van donar-los dinar el mateix 
divendres i, posteriorment, 
ja van traslladar-se al local de 
la Creu Roja, al costat de la 
C-35, que està adaptat amb 
lliteres des de fa anys per 
quan la Creu Roja feia guàr-
dies. L’entitat solidària, que 
té un conveni amb l’Ajunta-
ment per cedir l’espai quan 
hi hagi algun problema, com 
per exemple un incendi o 
una onada de fred, els va 
proporcionar menjar i l’ajuda 

necessària per fer els tràmits 
corresponents.

Aquesta ha estat la prime-
ra vegada, però, que Creu 
Roja ha acollit algú al local. 
Josep Quitet, el president 
de l’entitat al municipi, 
s’ha mostrat molt content i 
satisfet per tota l’atenció i 
l’ajuda que s’ha aportat des 
de Sant Celoni, i no només 
de Creu Roja, sinó també 
des de l’Ajuntament i els 
Mossos. “Més que una ajuda 
institucional o social en nom 
d’una entitat, ha estat per-
sonal”, diu Quitet. A banda, 
el president ressalta que 
hi ha hagut gent del poble 
que parla rus que també ha 

col·laborat molt fent de tra-
ductors i ajudant la família 
perquè pogués rebre diners 
del seu país.

Finalment, dimarts els 
afectats van poder obtenir 
un visat al consolat i van 
rebre diners des de Rússia de 
part dels seus familiars. En 
aquest moment, el matrimo-
ni i la seva família van tornar 
a ser turistes. “Ens ho han 
agraït molt. L’home explica-
va que al seu país també hi 
havia protocols d’actuació 
per aquestes circumstàncies, 
però s’ha sorprès molt del 
tracte rebut”, assegura Qui-
tet.  

La família ha decidit can-
viar els seus plans, com a 
mostra d’agraïment a l’ajuda 
que han rebut, de passar les 
vacances a Altafulla (El Tar-
ragonès) i Orpesa (Castelló) 
i es quedaran uns dies a 
Sant Celoni abans de tornar 
a enfilar el camí cap a casa 
seva, a Kaliningrad, entre 
Polònia i Lituània, al costat 
del Bàltic.  
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Les obres de construcció del nou edifici de l’escola es troben en un estat avançat 

L’Ajuntament ha adjudicat la construcció a una altra empresa

Es reprenen les obres de l’escola 
La Muntanya d’Aiguafreda

Aiguafreda

EL 9 NOU

Les obres del nou edifici 
i ampliació a dues línies 
de l’escola La Muntanya 
d’Aiguafreda es restabliran 
durant les properes setmanes 
després que s’hagi portat a 
terme un nou concurs d’ad-
judicació de les obres. L’actu-
ació estava aturada després 
que l’empresa que portava 
a terme la construcció 
(Emcofa, SA) ha renunciat a 
l’adjudicació per problemes 
econòmics.

Caler, SA, de Barcelona, 

és la nova constructora que 
portarà a terme la darrera 
part de la construcció de l’es-
cola La Muntanya, de la qual 
queda un 20% del previst 
per la seva finalització. Caler 
ha estat l’empresa més ben 
posicionada en el segon con-
curs que s’ha portat a terme 
i en el qual han participat 25 
empreses. Segons ha explicat 
l’alcalde, Joan Vila, la nova 
adjudicatària està realitzant 
durant aquest mes un pla de 
treball i reprendrà les obres 
durant les properes setma-
nes, com a molt tard a princi-
pis de setembre.

El termini de les obres 
serà de sis mesos, però s’es-
pera que finalitzin abans. 
De moment, el curs escolar, 
que començarà el proper 
12 de setembre, seguirà 
amb la mateixa ubicació 
dels alumnes del darrer 
curs. Els alumnes d’infantil 
faran classe a l’antic edifici 
del Passeig de Catalunya i 
Primària al carrer Núria, on 
s’està construint el nou edi-
fici, fins al moment de fer el 
trasllat, que serà durant el 
curs. 

Les obres de l’escola van 
quedar aturades a principis 

de 2012, quan l’empresa 
Encofa va deixar de treballar 
en la construcció per proble-
mes econòmics. No obstant 
això, i malgrat no haver com-
plert els terminis establerts, 
la constructora no va deixar 
les obres fins al mes de maig 
i Gestió d’Infraestructures 
SA, empresa que fa les obres 
públiques de la Generalitat, 
va reprendre les obres al mes 
de juny, a l’espera de l’adju-
dicació de les obres. Emcofa, 
que fins que no renunciés 
a l’adjudicació no es podia 
legalment obrir un nou 
concurs, va accedir a deixar 
l’obra després de diverses 
intervencions del Departa-
ment d’Ensenyament.

L’AJUNTAMENT FARÀ UN 
SEGUIMENT DE LES OBRES

Vila ha destacat la feina que 
s’ha fet des d’aquest departa-
ment i que s’hagi desencallat 
el procés. “Era una urgència 
per la necessitat de l’edifici 
i també per evitar el vanda-
lisme i robatori a les obres”, 
diu. L’Ajuntament s’ha 
compromès amb la direcció 
i l’AMPA de l’escola a fer 
un seguiment exhaustiu de 
l’obra i de les gestions amb 
l’empresa per aconseguir que  
la construcció avanci correc-
tament i en el menor temps 
possible. 

Les obres, que consistei-
xen en la construcció de dos 
edificis nous i la remodelació 
de l’actuat edifici del carrer 
Núria, agruparan tots els 
cursos de l’escola en una 
mateixa localització, on actu-
alment hi ha l’edifici desti-
nat als cursos de primària. La 
Generalitat, que finança les 
obres, preveia inicialment 
un pressupost de 3,5 milions 
d’euros.

L’ANC organitza 
una caminada el 
26 d’agost per 
l’estat propi

Les Franqueses del Vallès

L’Assemblea Nacional Cata-
lana del Vallès Oriental ha 
convocat una marxa a peu el 
proper diumenge 26 d’agost 
amb el lema “Espavileu Pre-
sident! Volem l’estat propi”. 
Segons ha explicat l’ANC el 
lema “vol deixar constància 
de la urgència i la imperi-
osa necessitat de fer el pas 
cap a la independència”. La 
caminada començarà a les 9 
del matí a la plaça de l’Ajun-
tament de les Franqueses i 
s’acabarà a la plaça de la Por-
xada de Granollers, passant 
per Canovelles. Davant dels 
tres ajuntaments es farà una 
manifestació. La caminada 
s’emmarca dins la Marxa cap 
a la Independència de l’ANC 
que s’esta portant a terme 
arreu de Catalunya i que 
l’entitat vol que culmini amb 
una concentració massiva 
el proper 11 de setembre a 
favor de la independència de 
Catalunya.

Sant Esteve 
estrena un nou 
disseny de 
pàgina web

Sant Esteve de P.

L’Ajuntament de Sant Esteve 
de Palautordera ha estrenat 
un nou disseny i format de 
la pàgina web (www.santes-
tevedepalautordera.cat). El 
nou format disposa de més 
pestanyes i és més senzill i 
clar navegar-hi. D’altra ban-
da, el nou disseny és més 
modern que el que hi havia 
fins ara.


