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La nevada tanca al
trànsit cinc pistes
del massís del
Montseny

RAMON FERRANDIS

Tagamanent

La nevada generalitzada
d’aquest dimecres a la matinada mantenia tancades
aquest dijous a la tarda cinc
pistes de muntanya al massís
del Montseny. Són les que
van de Santa Fe al Turó de
l’Home, del nucli urbà de
Tagamanent a Collformic,
del Molar al Pla de la Calma,
del Bellit al Pla de la Calma
i de Puig-Agut al Pla de la
Calma. Fins dimecres a la
tarda, també va caldre l’ús
de cadenes a la carretera que
puja cap a Santa Fe des de
Campins. La neu també es va
veure a Castellterçol i Sant
Feliu. No hi va haver problemes al transport escolar.
A la foto, el Turó de
Tagamanent vist des de l’entrada sud de la Garriga.

Les Franqueses participa en
un projecte internacional de
gestió de runes a Colòmbia
Les Franqueses del Vallès
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Mapa on s’indiquen els sentits de circulació que tindran a partir d’ara els carrers de la zona de la Riera, a Cardedeu

Cardedeu farà de sentit únic la
majoria de carrers de La Riera
Els canvis estaran enllestits a mitjan febrer
Cardedeu
EL 9 NOU

La majoria de carrers del barri de La Riera de Cardedeu
seran de sentit únic de manera alternativa i es mantindrà un eix central de doble
sentit de circulació, el carrer
Ponent que servirà per vetebrar el barri. Segons l’Ajuntament, els canvis de sentit
i els treballs per adaptar la
nova senyalització horitzontal i vertical es duran a terme
a mitjans de febrer. L’objectiu és pacificar el trànsit al
barri i evitar les maniobres
que fins ara es veien obligats
a fer alguns conductors.

Les modificacions s’han
planificat a partir de les peticions que els mateixos veïns
del barri havien fet arribar a
l’Ajuntament i en què demanaven una millora de la circulació per la zona. A la vista
d’aquestes demandes, la Policia Local va desenvolupar un
estudi que va adaptar-se posteriorment per tal d’incloure
les propostes de modificació
que havien aportat els veïns i
que es consideressin viables.
Quan entrin en servei els
canvis, els únics carrers que
conservaran els dos sentits
de circulació al barri i al
seu voltant seran, a més del
carrer Ponent, el carrer de la

Riera, del Sagrat Cor, Corró,
l’avinguda dels Germans
Senesteva i el passeig de
la Riera. En canvi, tindran
un sentit únic de circulació
els carrers Lleida, Llevant,
Tarragona, del Sol i Narcís
Monturiol.

L’Ajuntament de les Franqueses participa en un
projecte de cooperació internacional que proporcionarà
assistència tècnica a la ciutat
de Bogotà, a Colòmbia, en
matèria de gestió de residus
de la construcció i la demolició. A banda de les Franqueses, formen part del partenariat del projecte la Fundació
ENT, l’empresa Gestora de
Runes de la Construcció, SA,
i l’Agència de Residus de
Catalunya. Compta amb el
finançament de la Diputació
de Barcelona.
La gestió de runes és una
qüestió de gran rellevància
a Bogotà, atesa la problemàtica que causen actualment
els residus de la construcció

i demolició, dels quals se’n
generen prop de 10 milions
de tones anuals. L’alcaldia
de la capital colombiana
està redactant el programa
Escombros Cero i requereix
assistència tècnica. Entre
les accions previstes hi ha la
formació de tècnics en gestió
de runes i es preveu que es
facin visites tècniques a les
dues plantes de gestió de
Catalunya, la de les Franqueses i la de Barcelona. “Tenim
empreses punteres d’alta
tecnologia, que innoven,
aporten la seva experiència
i situen el nom de les Franqueses arreu del món” ha dit
l’alcalde, Francesc Colomé.
La planta de runes de Llerona té una capacitat de tractament de 75 tones per hora
i pot emmagatzemar 10.000
tones.

Jordi Baulies
i Cortal
L’Ajuntament de Granollers
s’uneix al dolor de la família i expressa el condol
per la mort de qui va ser defensor
del ciutadà de Granollers (1997-2012).

Oració a l’Esperit Sant
Esperit Sant, tu que m’ho aclareixes tot, que illumines tots els camins perquè jo assoleixi el
meu ideal, tu que em dónes el do diví de perdonar i oblidar el mal que em fan, jo vull en aquest
curt diàleg agrair-te per tot i conformar un cop
més que mai més em voldré separar de tu, per
gran que sigui la il·lusió material. Desitjo estar
amb tu i tots els meus éssers estimats en la
gràcia perpètua. Gràcies per la teva misericòrdia amb mi i els meus. Agraeix la gràcia assolida. (Reseu l’oració durant tres dies seguits, al
quart dia publiqueu-la. La gràcia serà assolida
per més difícil que sigui.) A.A.

Divendres, 25 de gener de 2013

Granollers, gener de 2013

