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Un grup de veïns de
la Llagosta demana
menys pisos per a la
zona de les Planes 2

Mollet del Vallès

La Llagosta

L’Ajuntament de Mollet ja ha
publicat l’anunci de licitació
del projecte d’urbanització
del lateral de la C-17 d’accés al polígon industrial de
Can Magarola i els carrers
adjacents. Les empreses que
s’hi vulguin presentar, ho
han de fer en el termini d’un
mes. El projecte vol millorar
la mobilitat d’aquest espai
industrial de la ciutat. El nou
lateral permetrà l’accés directe al polígon des de la C-17.
Fins ara, per accedir-hi, calia
entrar a Mollet i arribar al
polígon des de la rotonda de
Can Pantiquet, o bé accedirhi des de Parets. El projecte
té un pressupost de 4,8 milions d’euros.

Un grup de veïns de la Llagosta ha creat una plataforma per protestar en contra
de l’actual projecte d’urbanització de l’Àrea Residencial Estratègica (ARE) de les
Planes 2, on es construiran
523 habitatges, 314 dels
quals seran de protecció oficial en diferents modalitats.
El col·lectiu es mostra favorable a la creació d’una zona
urbanitzable, però considera
que el nombre d’habitatges
és molt elevat. De moment
el col·lectiu recull firmes per
demanar als responsables
municipals la modificació del
projecte. L’alcalde Antonio
Rísquez ha manifestat que
està obert al diàleg però ha
recordat que el projecte està
aprovat definitivament i que
està previst a llarg termini.

Granollers
programa debats
pel 80è aniversari
de la II República

AGNÈS VIDAL

Mollet obre el concurs
de licitació per a la
urbanització d’un nou
accés a Can Magarola

El públic va escoltar amb deteniment les anècdotes al voltant de a masia de Can Camp, on està el CITA

L’Ametlla estrena el Centre
d’Interpretació del Territori
Unes 300 persones van assistir a la inauguració, a la masia de Can Camp

Granollers
L’Ametlla del Vallès
Pol Artola

Unes 300 persones es van
reunir ahir a la masia de Can
Camp, on es va inaugurar
el Centre d’Interpretació
del Territori de l’Ametlla
del Vallès (CITA). El servei,
finançat al 50% per fons
europeus, vol ser un reclam
turístic i una eina per conèixer el patrimoni cultural del
poble. Gràcies al projecte
CITA, s’ha restaurat la capella i el pati de Can Camp,
i s’han instal·lat plafons
informatius. L’Ajuntament
està pendent d’una subvenció per acabar de reformar

l’edifici de les Voltes, i convertir-lo en sala polivalent.
L’actor de la Garriga
Albert Vilar va obrir l’acte amb una espècie d’oda
al poble i a la masia, en la
qual es ficava en la pell de
Sebastià Torres i Planas,
antic propietari de la finca.
El personatge, polític barceloní i terratinent amb propietats a la Guinea Espanyola,
va recordar la història de
la finca. Les primeres referències a la masia daten del
1225. Un segle després va
ser abandonada per l’epidèmia de la pesta. A principis
del segle XX va passar a
mans del Sr. Torres, que la

va mantenir com a explotació agrícola. A l’inici de la
Guerra Civil va ser expropiada pel govern republicà i es
va convertir en una casa de
refugiats, tot i que en acabar
el conflicte els va ser retornada. El 1955 va ser venuda
a un matrimoni “de nom
impronunciable i referències borbòniques, pertanyent
a la petita noblesa.” Un cop
mort el marit i després de la
pèssima gestió que en va fer
la seva dona, coneguda com
la baronessa, la finca va patir
un incendi que la va malmetre greument. A partir de
llavors, va quedar abandonada fins l’any 2006.

Sant Feliu de Codines

L’Ajuntament de Sant Feliu
de Codines ha posat en funcionament tots els fanals
de la zona del PERI Santo
Domingo amb llums de baix
consum. Amb la mesura,
l’Ajuntament espera estalviar un 50% de la factura
energètica. El cost de l’obra,
que estava pendent des de
la legislatura anterior, ha
estat d’uns 13.000 euros, que
es carregaran al retorn dels
avals de l’empresa constructora de l’obra que la va deixar
inacabada en el seu moment,
ara fa uns 5 anys.

RAMON FERRANDIS

L’Ajuntament de Granollers
ha programat una llarga
llista d’actes per commemorar el 80è aniversari de la II
República, entre els quals
destaquen xerrades, debats i
exposicions. Entre les activitats hi ha la mostra “La lluita
per l’oportunitat de viure.
Les dones durant la Segona
República, la guerra i el franquisme”, a Can Jonch, amb
una xerrada complementària.
La programació es completarà amb altres xerrades, entre
les quals la de l’historiador
Francesc Vilanova i de l’advocat i editor Quim Torra. Els
actes, que ja han començat,
acabaran el 14 d’abril.

Sant Feliu espera
estalviar el 50%
amb els nous llums
de baix consum

‘La Vanguardia’ en català es presenta a Granollers davant d’un
centenar de persones

La cap d’infermeria de l’Hospital Sant Celoni rep un premi
Prevencare per un treball sobre úlceres per pressió

Granollers

Sant Celoni

El diari La Vanguardia va presentar l’edició en català en un acte que es va fer
divendres a la seu del Cercle d’Empresaris, a Granollers, amb l’assistència de
més de cent persones. El periodista garriguenc Jordi Barbeta, redactor en cap
de Política de La Vanguardia, va explicar l’aposta empresarial pel català que
farà el grup Godó, “sempre amb el repte de fer bon periodisme”. El president
del Cercle d’Empresaris, Ramon Praderas, va presentar l’acte.

La cap d’àrea d’Infermeria de l’Hospital de Sant Celoni, Assumpció Mora,
va rebre dijous el premi Prevencare 2010 per un treball sobre l’experiència
de prevenció de les úlceres per pressió al centre sanitari. El premi (1.500
euros adreçats a la investigació de l’Hospital en aquesta branca) l’atorga
Smith&Nephew, en col·laboració amb la Fundació Sergio Juan Jordán amb l’objectiu de reconèixer les millors accions sanitàries sobre aquests mals.
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