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Aprovat el 

nou polígon 

industrial 

al sector del 

Circuit

Granollers

El ple de dimarts també 
va aprovar el text refós 
del pla parcial que crea 
un nou polígon industrial 
amb 70.000 metres qua-
drats de nou espai per a 
indústries prop del Circuit 
de Catalunya, entre el riu 
Congost, l’espai de Can 
Cabanyes i l’actual polígon 
de Cal Gordi-Cal Català. 
El pla, que també estava 
aturat per la suspensió 
temporal del POUM, es va 
aprovar amb els únics vots 
del PSC i l’abstenció de 
tots els grups de l’oposició.

El nou sector industrial 
es divideix en dos espais. 
Un de 48.000 metres 
quadrats a la banda del 
circuit i un altre de 26.000 
metres al costat del Centre 
Comarcal de Tractament 
de Residus, a l’altra banda 
del riu Congost i al límit 
amb el terme municipal de 
Montornès. El regidor Ter-
rades destacava que el lloc 
“és immillorable” per les 
bones comunicacions i que 
representa posar a dispo-
sició dels inversors privats 
nou sòl per a implanta-
cions industrials. “Tenir 
sòl preparat per a noves 
implantacions industrials 
és un dels senyals d’identi-
tat de la ciutat”.

A més de l’espai indus-
trial, el pla permetrà la 
creació de més de set hec-
tàrees (72.500 metres qua-
drats) d’espais lliures que 
passaran a ampliar l’espai 
natural de Can Cabanyes, 
al costat del riu Congost. 
El pla el va presentar la 
junta de compensació 
impulsada pels propietaris 
del sector.

Granollers aprova el pla que 
permetrà 10.000 metres de superfície 
comercial al polígon Jordi Camp
El sector de l’antiga fàbrica Nufarm havia quedat aturat per la suspensió temporal del POUM
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Els terrenys on abans hi havia hagut la Nufarm, al polígon Jordi Camp, acolliran en el futur un centre comercial, hoteler i d’oficines 

Granollers

J.V.

El ple de l’Ajuntament de 
Granollers ha aprovat aquest 
dimarts definitivament el 
pla de millora urbana (PMU) 
al sector de l’antiga fàbrica 
química Nufarm, a tocar de 
la Camp, que permetrà el 
desenvolupament de 10.000 
metres quadrats de nova 
superfície comercial en els 
terrenys del polígon Jordi 
Camp delimitats pels carrers 
Arenys, Manuel de Falla i 
el passeig de la Conca del 
Besòs. El pla, aprovat amb 
els vots del PSC i CiU, l’abs-
tenció del PP i ICV i el vot 
en contra d’Acció Granollers, 
també preveu destinar 7.000 
metres més a oficines i un 
hotel. L’aprovació definitiva 
havia quedat aturada arran 
de la paralització temporal 
del pla d’ordenació urbanís-
tica municipal (POUM) de 
Granollers, que ja torna a ser 

vigent.
El pla es fonamenta en el 

POUM de Granollers, que 
qualifica el sector del polí-
gon Jordi Camp i el de l’anti-
ga Terasaki, a la ronda Sud, 
com a espais susceptibles de 
transformació urbanística 
que converteixen sectors 
industrials en sectors aptes 
per a implantacions comerci-
als i de serveis. 

Tot i l’aprovació, el des-
envolupament del sector 
no té calendari, ja que els 
terrenys pertanyen ara al 
Banc de Santander, que va 
executar una hipoteca subs-
crita pels promotors. El pla 
el van engegar l’any 2008 les 
immobiliàries Immopat Con-
sultoria, propietat de Carles 
Ayats, de Sant Celoni, i 
Argenta, vinculada a la famí-
lia Camp de Granollers. 

Fa un any, Ayats anunciava 
que ja hi havia un projecte 
bàsic per al sector on es 
preveia un supermercat de 

2.500 metres quadrats de 
Mercadona i que també hi 
havia converses amb la cade-
na d’electrodomèstics Media 
Markt, que actualment està 
construint un establiment 
al sector de l’antiga Iveco, a 
Parets. La tercera cadena que 
tenia possibilitats d’implan-
tar-se era la d’articles espor-
tius Wala, pertanyent al grup 
català Unipreus. El futur del 
sector queda ara en mans de 
les decisions que prengui el 
Banc Santander, una entitat 
financera que s’ha convertit 
en propietària també d’altres 
finques procedents de pro-
jectes immobiliaris fallits, 
com l’antiga Terasaki o el 
centre de negocis aturat al 
costat del supermercat Car-
refour, a la ronda Sud.

La implantació de super-
fície comercial al polígon 
Jordi Camp serà possible 
després que el Parlament 
de Catalunya aprovés fa un 
any una excepció a la llei de 

comerç de l’any 2009 que 
no preveia implantacions 
comercials fora de la trama 
urbana. El regidor d’Urba-
nisme de Granollers, Jordi 
Terrades, defensava en el 
ple d’aquest dimarts aquesta 
possibilitat, ja que els ter-
renys estan “a cinc minuts de 
la Porxada” i el pla “comple-
menta el model comercial de 
Granollers”. 

El Grup Municipal d’Acció 
Granollers (ERC, SI i GI) va 
ser l’únic que es va mostrar 
contrari al PMU perquè con-
sidera que és “un vestit fet a 
mida per a un sol propietari” 
i perquè no compleix el que 
preveu el POUM en aquest 
polígon. “El POUM preveia 
impulsar indústria d’alt valor 
afegit”, va dir el portaveu 
d’Acció Granollers, Pep Mur, 
que va lamentar que no s’ha-
gi impulsat la implantació 
comercial a la trama urbana 
com, per exemple, al nou sec-
tor del Lledoner.

El nou cicle superior s’impartirà el proper curs en horari de tardes

L’institut de Sant Celoni tindrà 
un cicle de mecatrònica industrial

Sant Celoni

EL 9 NOU

El Departament d’Ensenya-
ment de la Generalitat ha 
adjudicat a l’institut Baix 
Montseny de Sant Celoni el 
cicle formatiu de grau supe-
rior de mecatrònica industri-
al, que s’impartirà en horari 
de tardes a partir del curs 
vinent. D’aquesta manera, 
el departament reconeix la 

bona tasca pedagògica del 
centre en la formació pro-
fessional i les necessitats de 
formació de grau superior 
que tenen les empreses del 
territori.

El nou cicle donarà conti-
nuïtat al cicle de grau mitjà 
d’instal·lació i manteniment 
electromecànic que s’impar-
teix al centre des de fa 15 
anys amb èxit de matrícula 
i d’inserció laboral tot i el 

context de crisi econòmica. 
A més, dóna resposta a les 
demandes de les empreses 
de poder disposar de tècnics 
superiors en manteniment 
electromecànic.

El cicle tindrà una durada 
de 2.000 hores distribuïdes 
en dos cursos acadèmics amb 
350 hores de formació en un 
centre de treball. Aquests 
estudis capaciten per confi-
gurar i optimitzar sistemes 

mecànics i electrònics indus-
trials, així com planificar, 
supervisar i executar-ne el 
muntatge i el manteniment, 
seguint els protocols de qua-
litat, seguretat i prevenció 
de riscos. La preinscripció es 
farà del 27 de maig al 7 de 
juny i la matriculació de l’1 al 
9 de juliol.

“L’adjudicació d’aquest 
cicle superior respon a 
l’excel·lent tasca que està 
fent l’equip humà de l’insti-
tut i, concretament, el pro-
fessorat de cicles formatius. 
Aquesta notícia ens encorat-
ja a continuar treballant per 
l’educació de qualitat a Sant 
Celoni”, ha dit la regidora 
d’Educació, Júlia de la Encar-
nación.

Uns 30 infants de la 
comarca en el primer 
campionat català de 
càlcul mental
Granollers

Un total de 28 infants del 
Vallès Oriental entre els 5 
i els 13 anys participaran 
aquest dissabte en el pri-
mer Campionat de Càlcul 
Aloha Mental Arithmetic 
Catalunya, que es farà a 
Vilafranca del Penedès. Han 
de completar 70 operacions 
matemàtiques en només 
cinc minuts i utilitzant la 
visualització mental dels 
problemes. En total, hi parti-
ciparan 175 nens i nenes de 
tot Catalunya.


