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La Generalitat adjudica el tercer
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Caldes presenta
el seu primer
projecte de
construcció
d’habitatge jove

carril de la C-17 en direcció nord
Les obres suposaran una inversió de 20,6 milions i començaran a la tardor

Caldes de Montbui

Granollers

EL 9 NOU

El Departament de Territori
i Sostenibilitat ha adjudicat
les obres de construcció del
tercer carril de la C-17, entre
Parets i Granollers per un
import de 20,6 milions d’euros. Es preveu que comencin
a la tardor, coincidint amb
el final de la construcció del
tercer carril en direcció sud.
El departament va informar de l’adjudicació d’aquestes obres divendres, durant
la trobada del Consell General de l’Associació Xarxa
C-17, que agrupa organitzacions públiques i privades
amb l’objectiu d’impulsar
l’economia productiva del
territori que travessa aquest
eix viari. També es va informar que a finals d’aquesta
primavera, començaran les
obres de millora d’accessos
a Sant Martí de Centelles, al
costat d’Aiguafreda, i que ja
estan en marxa els treballs
de millora del ferm als trams
Tagamanent-Centelles i la
Garriga-Tagamanent.
D’altra banda, Territori ha
informat que ja s’ha aprovat
el projecte d’ordenació d’accessos de la C-17 a Granollers
i Lliçà i es preveu que les
obres s’adjudiquin aquest
any.
En la trobada, l’alcalde de
Granollers i president de la

L’Oficina d’Habitatge de Caldes va presentar divendres
passat el Projecte d’Habitatge Jove, redactat a partir de
les necessitats expressades
per veïns del municipi d’entre 16 i 30 anys durant el
procés participatiu iniciat
el mes de maig de 2020. El
projecte, el primer que es
redacta al municipi orientat
a la construcció d’habitatges
per als joves, també ha tingut
en compte criteris com l’eficiència energètica.
El document preveu la
construcció d’un bloc d’habitatges per a joves a l’avinguda Josep Fontcuberta,
a l’alçada del parc Romà
Martí, dissenyat per l’estudi
arquitectònic Straddle3. A
l’acte de presentació hi van
assistir l’alcalde del municipi, Isidre Pineda, el regidor
d’Habitatge, Jordi Martín,
la regidora de Joventut, Laia
Cuscó, l’arquitecte David
Juárez, i un representant de
la Plataforma d’Afectats per
la Hipoteca (PAH), Miguel
Rodríguez.
El projecte s’ha presentat
al certamen internacional
Cities for Global Health,
que valora les iniciatives per
repensar les ciutats després
de la pandèmia a partir d’àmbits com l’habitatge.
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Al costat de la C-17 ja fa algunes setmanes que es fan treballs de desbrossament, al terme municipal de Parets

Xarxa C-17, Josep Mayoral,
ha explicat en quin punt es
troben les inversions de la
línia ferroviària R3, després
de la reunió que ha tingut
amb el Secretari d’Estat
de Transports, Mobilitat i
Agenda Urbana, Pedro Saura. Mayoral ha dit que hi
ha el compromís de licitar
properament el desdoblament de la línia entre Parets
i la Garriga i que es preveu
licitar l’estudi d’impacte
ambiental per al tram Centelles-Vic aquest mateix any. I

ha recordat que les millores
de les estacions de Parets,
Granollers, Canovelles, les
Franqueses i la Garriga ja
estan en licitació.
Una comissió mixta, on
també hi haurà la Generalitat, farà el seguiment de la
tramitació de les obres del
desdoblament. “Ho tenim
enfocat, però queda molta
feina per fer i haurem de
persistir. De moment, hi ha
una feina de lobby que ens
ha sortit bé i que ara hem de
rematar”, ha dit l’alcalde.

El darrer punt de la reunió
ha estat la presentació de
l’Aliança C-17, la xarxa d’hospitals de l’àmbit d’aquesta
carretera de la qual formen
part l’Hospital Clínic i els
de Mollet, Granollers, Sant
Celoni i Vic. El director general del Clínic, Josep Maria
Campistol, ha explicat que el
nou centre de radioteràpia,
que es farà a Granollers i
que evitarà el desplaçament
dels pacients de tota l’àrea a
Barcelona, serà una realitat
l’any 2023.

El MAC 2021 se
centrarà en el
periodisme mòbil,
la ràdio musical i
el ‘podcast’

La Policia Local i Protecció Civil
retiren un eixam d’abelles al carrer
Ter de Sant Antoni de Vilamajor
EL 9 NOU

Efectius de la Policia Local
i de Protecció Civil van treballar durant més de dues
hores dimarts passat per
retirar un eixam d’abelles
a la vorera –un lloc gens
habitual– al carrer Ter. Veïns
d’aquell carrer van avisar de
la presència d’aquest eixam.
Voluntaris de Protecció
Civil, amb equips de protecció, van poder retirar l’eixam,
per lliurar-lo a un apicultor
local perquè els insectes
continuïn el cicle productiu
sense provocar molèsties a la
ciutadania.
Durant les més de dues
hores que van durar les tasques de retirada de l’eixam,
es va restringir la circulació

de vehicles i persones a la
zona. També es va avisar els
veïns de les cases més properes perquè no sortissin al
carrer i poder-ne garantir la
seguretat.
Aquesta és la segona
vegada que s’ha de fer una
actuació d’aquestes característiques al municipi. Fa unes
setmanes, la Policia Local
i els bombers van poder
retirar l’eixam en una de les
papereres de la pista esportiva de l’escola Joan Casas. En
la retirada, també hi va participar un apicultor local.
L’abella de la mel és una
espècie autòctona, declarada d’interès especial per
la Generalitat, perquè se la
considera cabdal en el manteniment de la biodiversitat i
l’agricultura a Catalunya.

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE VILAMAJOR

Granollers
Sant Antoni de Vilamajor

La paperera coberta d’abelles a la pista esportiva de l’escola Joan Casas

La programació del Mercat
Audiovisual de Catalunya
(MAC) 2021 se centrarà en
tres eixos temàtics, el periodisme mòbil, la ràdio musical i el podcast. El primer
d’aquests tres eixos, conegut
també com a MoJo (Mobile
Journalism), explora l’ús de
les Noves Tecnologies per
obtenir una major connectivitat. La ràdio musical és
un àmbit en procés de canvi,
en un moment en què les
cançons solen escoltar-se a
través de les plataformes i
les aplicacions digitals. Pel
que fa al podcast, és un format a l’alça en l’àmbit radiofònic. El MAC 2021 tindrà
lloc el 29 de setembre a Roca
Umbert Fàbrica de les Arts,
a Granollers, i recuperarà el
format presencial.

