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Les lluminàries sobrants a la zona les instal·laran en altres llocs de la població

La Garriga comença a treure llums 
de la zona del Centre de Visitants
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Alguns llums de la zona ja s’han començat a desmuntar per col·locar-los en altres punts del poble

La Garriga

EL 9 NOU

Fa uns mesos es va denun-
ciar en un ple i des d’aquest 
mateix diari que a la zona 
del Centre de Visitants i de 
la plaça Jaume Oliveras de la 
Garriga hi havia un excés de 
llums públics derivats de tres 
obres diferents que es van 
anar superposant sense tenir 
en compte que tots els fanals 
previstos encesos alhora 
farien molta més claror de la 
que es necessitava. En total, 
en tot l’àmbit, cremaven 
cada nit una cinquantena de 
fanals.

Des del govern, aleshores 
encara amb l’alcaldessa Neus 
Bulbena, es van fer apagar 
de seguida una vintena de 
fanals i alguna torre de llums 
de la plaça Jaume Oliveras, 
on hi ha la seu del Centre 
Excursionista, amb el com-
promís que es retirarien els 
fanals sobrants. I fa pocs dies 
n’han començat a desmuntar 
alguns dels que s’havien apa-

gat en aquell moment i que 
es veia clarament que no hi 
feien falta. Ara mateix, ja es 
poden veure alguns pals sen-

se les lluminàries de vidre, 
que s’aniran recol·locant en 
altres punts de la població. I 
d’aquí a pocs dies, la brigada 

municipal d’obres traurà 
els pals que encara hi ha per 
reutilitzar-los sempre que es 
pugui.

Intenten robar 

el moneder a 

una dona en un 

establiment de 

Sant Celoni

Sant Celoni

EL 9 NOU

Un home i una dona d’uns 
30 anys d’edat van intentar 
aquest dimecres, coincidint 
amb el dia del mercat set-
manal, robar el moneder en 
una dona que es trobava en 
un establiment per roba per 
a nens situat al carrer Prim, 
6 de Sant Celoni. La Policia, 
alertada per la dependenta, 
va desplaçar-se ràpidament 
al lloc dels fets, però els 
dos presumptes lladres van 
poder escapar-se. Un ho 
va fer cap a la zona de la 
Forestal i l’altre de l’estació 
de trens i van marxar amb 
cotxes.

D’altra banda, el mateix 
dimecres es va produir un 
furt en una cafeteria del 
carrer Major quan una dona, 
que estava a la terrassa, va 
anar al lavabo i va deixar-se 
la bossa de mà, en la qual 
portava 500 euros. La perso-
na que estava amb ella no es 
va adonar del furt. 


