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SANT CELONI

Els veïns inauguren dissabte el pas soterrat
de Roger de Flor amb un acte simbòlic
L'Ajuntament ha convocat els veïns a les 12 del migdia per creuar per primera vegada el nou pas

Mossos de Sant
Celoni se sumen a
la petició d'armilles
per als agents
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Aquest dissabte, a les 12 del
migdia, s'inaugurarà oﬁcialment el nou pas sota la via del
carrer Roger de Flor amb un
acte simbòlic amb els veïns de
la zona. L'Ajuntament els ha
convocat per creuar per primera vegada el pas des de la
carretera Vella ﬁns al carrer
Joan Minuart per ﬁnalitzar
amb música i un refresc per a
tots els assistents. Les obres
del nou pas sota la via per a
vianants i vehicles van
començar ara fa dos anys i han
anat a càrrec del Ministerio de
Fomento. Un cop obert el nou
túnel, a partir de dissabte, el
pas permetrà unir amb una
connexió segura el nucli urbà
i els barris del Pertegàs, les
Illes Belles i les Torres. El pas
suposarà també una sortida
ràpida des del centre del poble
a la C-35 en direcció a
Barcelona.
Aquesta millora de permeabilitat entre un costat i l'altre de
la via, amb un pas independent del pas del ferrocarril,
assegura l'Ajuntament, introduirà alguns canvis en la cir-

Una imatge del pas sota la via aquesta setmana, després que hagin ﬁnalitzat les obres (L’AdBM)

culació dels vehicles. Els principals canvis que es produiran
seran: al carrer Josep
Tarradellas, on canvia el sentit
de la circulació; es construeix
una rotonda a les Torres per
diversiﬁcar el trànsit; serà

El govern municipal de Sant
Celoni tanca portes a la reducció
horària de la Discoteca 4
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El govern municipal de Sant
Celoni va tancar les portes a
reduir l'horari d'obertura de la
Discoteca 4 a les 3 de la matinada, tal i com reclamen els
veïns i els grups polítics de
l'oposició, en la reunió de la
Comissió de seguiment integrada per govern, veïns, partits amb representació al Consistori i cossos de seguretat
celebrada dijous de la setmana
passada. Segons els veïns el
govern es va escudar en les
consideracions de l'advocat
municipal que va assenyalar
que els informes tècnics no
són prou concloents per prendre una decisió d'aquestes característiques.
Per la seva banda, PSC i CUP
es van mantenir ferms en la
posició d'avançar l'horari de
cloenda com a solució temporal davant les molèsties que
els veïns han denunciat en
diverses ocasions que pateixen a les nits a causa dels sorolls i les conductes incíviques que es produeixen a l'exterior del local. La regidora de

la CUP, Montserrat Vinyets,
va assenyalar que un bon
informe tècnic que recollís
aquestes queixes veïnals permetria aplicar en ferm la legislació que dóna potestat a
l'Ajuntament per avançar els
horaris de tancament. El PSC
ha acusat al govern, també, de
manca de voluntat i valentia
per donar una resposta ràpida
als veïns.
Els veïns asseguren que estudiaran ara quines noves accions emprenen davant la recomanació del govern, expliquen, de continuar pressionant
per al trasllat de la discoteca.
"Alguna mobilització farem",
asseguren, ja que la problemàtica continua. Aquest cap
de setmana, per exemple, van
denunciar un nou episodi de
consum de cocaïna que, si bé
l'Ajuntament els desvincula
de la Discoteca, els veïns
sostenen que no es produiria
si aquesta no es trobés situada
al costat dels seus domicilis.
El govern, expliquen, va
insinuar que Quatre està buscant espais on traslladar-se.

obligatori girar a la dreta a la
cruïlla entre Roger de Flor i
Bruc per millorar la seguretat
i es prohibirà girar a l'esquerra
des de Bruc sentit C-35,
excepte per als autobusos; i,
ﬁnalment, també s'invertirà el

sentit de la circulació d'un
lateral del carrer Consolat de
Mar, des del carrer Jaume I
ﬁns a Creu i Roja, i del carrer
Sant Francesc entre els carrers Sant Llorenç i Roger de
Flor.

Agents de la Comissaria de
Mossos d'Esquadra s'han
sumat a la campanya per
exigir armilles antibala més
lleugeres i segures impulsada
per l'agent Ferran Lagrana, un
dels Mossos que van resultar
ferits per escopeta fa unes setmanes a Barcelona per dos
homes que fugien després d'atracar a un bordell. Segons l'agència Efe, agents Sant
Celoni, entre altres comissaries de la demarcació de
Barcelona, van seguir la
reivindicació sortint al carrer
amb les armilles antibala que
estan assignats als cotxes
patrulla, uns equips que els
agents consideren molt aparatosos i no estan pensats per a
un incident normal. Els sindicats policials fa mesos que
reclamen al Departament
d'Interior disposar d'un equipament més adequat, però ﬁns
al moment només han rebut
negatives escudant-se en
motius pressupostaris. Els sindicats han valorat com a èxit
aquesta primera acció de protesta i preveuen fer-ne de
noves les properes setmanes.

Sant Celoni enceta avui, divendres, la Setmana
per la Pau amb una taula rodona i un sopar
Les activitats se centraran, aquesta edició, en els drets dels infants del món
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Amb una taula rodona i un
sopar es dóna per inaugurada
avui, a les 9 del vespre, a la
sala petita de l'Ateneu, la
Setmana per la Pau que desenvoluparà nombrosos actes
organitzats conjuntament per
la Coordinadora d'Entitats
Solidàries i l'Ajuntament de
Sant Celoni. La taula rodona
se centrarà en 'Els drets oblidats dels infants del món' i hi
intervindran Samuel Penalva
en representació de les AMPA
locals, Raúl Lerones del
Centre Juvenil Martí Codolar
del Carmel de Barcelona,
Jaume Carulla de Trup de
Nassos, Josep M. Pagès i
Ahmed Jabir de Mans Unides
i Mònica Callau per parlar del
Tribunal Constitucional de
Sucre a Bolívia.
Dissabte a la tarda, de 5 a 8
del vespre, la commemoració
es traslladarà a la plaça de la
Vila on es farà una festa solidària amb jocs sobre els drets
dels infants, música d'animació infantil, una actuació del
grup Els Montnegres i un

taller creatiu amb Sandro
Bedini. Diumenge, a les 6 de
la tarda, la sala petita de
l'Ateneu acollirà, a més, la
projecció de la pel·lícula
'Camino', de Javier Fesser.
La Setmana per la Pau també
se celebrarà a la Batllòria on
dilluns, a les 8 del vespre, es
farà una xerrada al Centre
Cívic del carrer Major sota el
lema 'La Batllòria fa riure als
nens del món' amb una explicació dels viatges solidaris de
Trup de Nassos. Dimecres les
activitats es traslladen al
Centre Comercial Atrium on
OCINE acollirà un cinefòrum
entorn a dos curtmetratges: el
primer, 'Binta y la gran idea,
de Javier Fesser, sobre l'educació de les nenes al Senegal;
l'altre 'El secreto mejor guardado', de Patricia Ferreira,
sobre els infants malalts de
sida a l'Índia.
Els actes tancaran dijous, a les
8 del vespre, amb una xerrada
de Tortell Poltrona a la sala
d'actes de la Rectoria Vella
sobre la tasca de Pallassos
Sense Fronteres i amb l'Hora

del Conte del proper divendres, 26 de març, a la
Biblioteca l'Escorxador, amb
la narració de 'La vella Àfrica', a càrrec de la companyia
La Tabola.
Al marge de les activitats
concretes, des d'avui, divendres, i ﬁns el 26 de març,
l'Hospital de Sant Celoni acollirà l'exposició fotogràﬁca
'Joguines del Món' fetes a partir de materials reciclats.
A més, durant aquesta setmana, les entitats que integren la
Coordinadora
d'Entitats
Solidàries oferiran xerrades
per als centres educatius sobre
la seva experiència en els projectes que desenvolupen arreu
del món en relació a com hi
viuen els infants. Entre aquestes conferències destaquen les
visions que es donaran sobre
els Balcans de la mà de Trup
de Nassos, de Filipines per
part de Mans Unides, de
Nicaragua per Nicat, de
Guatemala amb Proide, del
Senegal de la mà d'Oudiodial i
dels nens soldats per part de
Creu Roja.

