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Sant Antoni i Sant 
Pere de Vilamajor 
acorden millorar el 
camí de la Farinera
Sant Antoni de Vilamajor

Els ajuntaments de Sant 
Antoni i Sant Pere de 
Vilamajor ha acordat tirar 
endavant un projecte d’urba-
nització d’un tram del camí 
de la Farinera que millori 
la seguretat dels vianants 
i els conductors. El camí és 
l’accés principal als veïnats 
del Sot de l’Om i dels Boscas-
sos de Sant Pere i enllaça la 
carretera BP-5107 pel nucli 
urbà de Sant Antoni amb els 
barris de Can Vila, Can Ram 
i Vallserena. El projecte, pel 
qual s’ha demanat subvenció 
al PUOSC de la Generalitat 
preveu ampliar la calçada des 
del carrer del Camp del Puig 
fins al pont de la riera de 
Vallserena. També es vol fer 
una vorera de dos metres, la 
renovació de la il·luminació i 
reductors de velocitat en els 
accessos a Vallserena i Can 
Vila.

Nova Esquerra 
Catalana farà el 
primer acte públic a 
Sant Celoni el dia 16
Sant Celoni

Nova Esquerra Catalana, el 
partit liderat per l’exconse-
ller socialista Ernest Mara-
gall, ha convocat el primer 
acte públic a la comarca del 
Vallès Oriental per al dissab-
te de la setmana entrant a les 
10 del matí a la Sala Bernat 
Martorell de Sant Celoni. 
Dos exmilitants del PSC, 
Josep Arenas i Jaume Arnao, 
tots dos de Sant Celoni, 
figuren entre la trentena 
d’adherits que segons fonts 
del partit ja té a la comarca. 
La reunió del dia 16 vol ser 
el primer pas per organitzar 
una assemblea constituent 
del partit al Vallès Oriental.

Mollet agilitarà 
l’obertura de 
noves activitats

Mollet del Vallès

Mollet flexibilitzarà i agilita-
rà l’obertura de noves activi-
tats a la ciutat i l’atorgament 
de llicències d’obres. És un 
dels eixos del Pla d’Actuació 
de Mandat 2013-2015 que 
ha explicat l’alcalde, Josep 
Monràs, aquesta setmana. 
Entre altres mesures, Mon-
ràs també anuncia l’aplicació 
d’un nou ajut per pagar l’IBI 
per a les famílies més desfa-
vorides, mantenir les boni-
ficacions en la zona blava 
per a residents, treballar per 
aconseguir la formalització 
de 2.000 contractes de treball 
i vetllar perquè el nou hospi-
tal sociosanitari obri aquest 
any.

Actualment, la ciutat té una vuitantena d’espais amb jocs infantils repartits per la ciutat

Granollers farà grans àrees de jocs 
infantils als parcs Congost i Firal

Granollers

L’Ajuntament de Granollers habilitarà un 
nou skate park en un espai del parc del Con-
gost, entre el camp de futbol de Primer de 
Maig i el carrer Prat de la Riba. Substituirà 
l’actual zona de skaters que està situada al 
final del carrer Anníbal, a la mateixa zona 
verda. Al nou emplaçament, s’hi farà un 
nou paviment de formigó i, en les properes 
dues o tres setmanes, s’hi col·locaran els 
elements que fan servir els patinadors. 

L’equip de govern (PSC) i el col·lectiu de 
skaters ja han consensuat els elements que 
s’hi instal·laran i els que es conservaran de 
l’actual parc. Tota l’actuació costarà uns 
40.000 euros a l’Ajuntament. El regidor 
d’Obres i Projectes, Albert Camps, assegura 

que el nou emplaçament generarà menys 
molèsties als veïns perquè està més allu-
nyat dels habitatges. “Hi ha una distància 
molt més gran i, a més, queda en un lloc 
enfonsat”, diu. L’actuació també permetrà 
adaptar-se a les modes actuals dels ska-

ters. “El tipus dels elements van canviant”, 
comenta Camps, que destaca el diàleg que 
s’ha obert amb el col·lectiu de patinadors 
a qui també s’implicarà en el moment 
d’instal·lar els nous elements sobre la nova 
plataforma de formigó. 

En aquesta mateixa zona del parc del 
Congost, també es concretarà un circuit 
permanent de cros que se senyalitzarà per 
facilitar la disputa de competicions esporti-
ves en aquest espai.
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Granollers

EL 9 NOU

Granollers impulsarà al llarg 
d’aquest any la construcció 
de dues grans àrees de jocs 
infantils al parc del Congost 
i al parc Firal. La primera 
s’instal·larà al final del carrer 
Anníbal aprofitant l’espai 
que quedarà lliure amb el 
trasllat de l’skate park que 
ara ocupa aquesta zona i que 
es portarà al costat del camp 
de futbol de Primer de Maig. 
El segon es farà ampliant 
l’espai que ja ocupa la zona 
de jocs que hi ha dins del 
Parc Firal. “És un lloc on hi 
va molta gent sobretot els 
caps de setmana”, assegura el 
regidor d’Obres i Projectes, 
Albert Camps (PSC). Fins 
ara, el consistori havia apos-
tat per crear moltes àrees de 
jocs escampades en places i 
parcs de la ciutat. En total, 
n’hi ha una vuitantena. “És 
més eficient tenir-ne menys. 
Busquem que quedin més 
concentrades i que siguin de 
més qualitat”, diu.

Al parc de Congost, es 
col·locarà una superfície de 
cautxú a sobre de la pista 
de formigó on encara hi ha 
l’skate park. Després, s’hi 
col·locaran els jocs infantils. 
N’hi haurà de nous i d’altres 
que es resituaran procedents 
de zones properes. Al Parc 
Firal, l’espai de jocs infantils 
“es potenciarà més amb nous 
elements”. De cara al 2014, 
l’Ajuntament preveu crear 
una tercera àrea potent al 
parc del Lledoner. Aquestes 
accions formen part del pro-
grama de millora de l’espai 
públic on també s’hi inclou 
la reforma de voreres o la 
millora del sistema de reg de 
les zones verdes.
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D’esquerra a dreta, Freixas, Vila, Medina i Sánchez aquest dijous

El Col·legi d’Advocats obre 
una oficina d’informació sobre 
desnonaments a Cardedeu
Cardedeu

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Cardedeu 
i el Col·legi d’Advocats de 
Granollers han signat aquest 
dijous un conveni per a la 
creació d’una oficina d’as-
sessorament a persones amb 
problemes per l’impagament 
de la hipoteca. L’alcaldessa, 
Calamanda Vila (CiU), i el 
degà del col·legi, Josep Medi-
na, van segellar l’acord en 

presència del regidor d’Hi-
senda, Pere Freixas, i una de 
les advocades que atendrà 
l’oficina, Àngels Sánchez. Hi 
haurà un o dos dies d’assis-
tència gratuïta a les oficines 
municipals. 

Després de l’estudi de cada 
cas, els advocats faran d’in-
termediaris amb les entitats 
financeres per tal d’arribar a 
una solució. Els casos seran 
derivats des dels serveis soci-
als de l’Ajuntament.

    El nou ‘skate park’ es farà en aquests terrenys al costat del camp de futbol de Primer de Maig de Granollers

L’‘skate park’ del carrer Anníbal 
es trasllada a Primer de Maig


