NOTICIES

EL 9 NOU

Jutgen dos homes
acusats d’una estafa
en la venda d’un pis
a Granollers
Granollers

La fiscalia acusa dos homes
de 47 i 38 anys dels delictes
de falsedat de document
mercantil i estafa impròpia
relacionats amb l’operació
de venda d’un pis del barri
de Can Bassa, de Granollers,
i la compra d’un altre habitatge al barri de la Torreta, a
la Roca, l’any 2015. Per tots
dos, la fiscalia demana una
pena de quatre anys de presó. En un dels acusats, s’aplica l’agreujant de reincidència
perquè ja tenia antecedents
judicials per fets similars.
L’afectada reclama els poc
més de 3.000 euros que els va
lliurar per reservar el pis i en
el contracte d’arres. El judici
es farà aquest dimecres al
matí a la secció desena de
l’Audiència de Barcelona.
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El judici es farà dimarts i dimecres a l’Audiència de Barcelona sostingut per l’acusació particular

La fiscalia no acusa un funcionari
de Caldes investigat per una obra
Caldes de Montbui
EL 9 NOU

La fiscalia sosté que no hi ha
cap mena de delicte en l’acusació a un funcionari tècnic
de l’Ajuntament de Caldes
per unes suposades irregularitats que la Guàrdia Civil
va investigar l’any 2013 en
un projecte relacionat amb
la construcció de 50 pous de
registre a la xarxa de clavegueram de la vila que es va
pagar amb diners procedents
del Fons Estatal d’Inversió
Local (FEIL) que va impulsar
el govern de Zapatero l’any
2009 com a mesura per fer

front als problemes de la
crisi econòmica. Amb tot, el
funcionari no s’estalviarà el
judici que està programat per
aquest dimarts i dimecres a
la secció novena de l’Audiència de Barcelona. És així
perquè hi ha una acusació
particular que sí que tira
endavant el procés, han confirmat fonts municipals.
La fiscalia assegura que
“no queda acreditat que
el funcionari, el dia 31 de
desembre de 2009, signés
tant el certificat de conclusió
de l’obra com l’acta de recepció amb l’objectiu de mutar
la realitat no reflectint el

vertader estat i situació dels
pous”. Tampoc que això “tingués repercussió en el tràfic
jurídic-econòmic”. Per tot
plegat, “els fets no són constitutius de cap delicte” i, sense delicte, “no hi ha autor”.
Per tant, “procedeix acordar
la lliure absolució de l’acusat”, recull les qualificacions
provisionals de la fiscalia.
Entre els mesos de novembre i desembre de 2015, la
Guàrdia Civil acompanyada
pels tècnics municipals va
fer una inspecció a diversos
punts de Caldes. En aquest
moment, fonts municipals
ja van assegurar que les ins-

peccions van servir per certificar la construcció dels 50
pous de registre que es van
visitar. El projecte per fer els
50 nous pous a la xarxa de
clavegueram va ser confeccionat per l’empresa pública
Drenatges Urbans del Besòs,
que és l’encarregada del
manteniment de la xarxa de
sanejament dels municipis
del Vallès Oriental. La mateixa empresa va executar els
treballs a partit de l’adjudicació que es va fer a través
d’un procediment negociat
sense publicitat. Les obres
van començar l’agost de 2009
i van acabar al desembre.

“D’aquí a 50 anys els
joves no recordaran
Espanya”

la història com un organisme
viu. Els pobles i els estats
s’han de saber adaptar al
moment històric en què es
trobin. I la matemàtica de la
història sol oferir les claus
d’aquesta adaptació.”
El 1977, Alexandre Deulofeu va predir “quatre dècades

que serien favorables a les
relacions entre els diferents
pobles que conviuen a l’Estat
espanyol”. També va alertar
que “a la fase final d’aquest
període es produiria un pas
enrere, una onada repressiva
que voldria recuperar el centralisme més recalcitrant”.

“Espanya es troba ara mateix
en allò que Deulofeu va
anomenar fase totalitària, la
prèvia a la desfeta. Morirà
matant, però acabarà caient.”
El que no va escriure, però,
és què passarà a la península
Ibèrica un cop complerta
aquesta predicció.

Granollers reclama
a Telefònica que
solucioni el problema
de la centraleta

L’auditori de l’Escola
de Policia passa
a dir-se Auditori
David Piqué

En marxa les obres
de rehabilitació
en set edificis
de Bellavista

El publicista Lluís
Bassat obre el curs
de la Fundació Martí
l’Humà a la Garriga

Montmeló inicia
el procés de
constitució del nou
consell de poble

Granollers

Mollet del Vallès

Les Franqueses del Vallès

La Garriga

Montmeló

L’Ajuntament de Granollers
ha reclamat a Telefònica que
solucioni, de manera urgent,
els problemes de funcionament que, des de fa uns dies,
s’han detectat a la centraleta i que afecten els clients
d’Orange i altres companyies
que fan servir aquesta xarxa
mòbil. Passa quan truquen
al 092 de la Policia Local i al
010 de l’OAC. Com a alternativa hi ha el 112 i el 93 842
66 10.

L’Auditori de l’Institut
de Seguretat Pública de
Catalunya, a Mollet rep, des
de divendres, el nom d’Auditori David Piqué, en record
de qui va ser comissari del
cos de Mossos i que va ocupar diversos càrrecs entre els
quals el de cap de la Regió
Policial Metropolitana Nord,
que té la seu a Granollers.
Divendres, el cos li va fer un
homenatge, tres anys després de la seva mort.

Durant aquest mes de setembre, han començat les obres
de rehabilitació d’elements
comuns de set blocs d’habitatges del barri Bellavista,
a les Franqueses. Totes set
actuacions compten amb una
subvenció del Pla de Barris
de la Generalitat. En total,
la Generalitat aporta uns
226.000 euros a aquestes
obres encaminades a millorar
les instal·lacions o suprimir
barreres arquitectòniques.

La Fundació Martí l’Humà
i l’Aula de la Universitat a
l’Abast (AUA) obriran el
curs amb una ponència del
publicista Lluís Bassat. Serà
aquest dimarts a partir de
les 6 de la tarda al Patronat.
Bassat, que és doctor honoris causa per la Facultat de
Comunicació i Humanitats
de la Universitat Europea de
Madrid, parlarà de la creativitat. L’alcaldessa Dolors
Castellà inaugurarà el curs.

L’Ajuntament de Montmeló
constituirà el consell de
poble del mandat 2019-2023
dijous a les 8 del vespre en
un acte a la sala de la Concòrdia, a l’ajuntament. En l’acte,
es farà el sorteig entre els
ciutadans que han mostrat
el seu interès per formar-ne
part. El consell de poble és
un òrgan consultiu, d’informe i proposta a l’Ajuntament
que aplega representants de
la ciutadania i el consistori.

Oriol Serra

GRISELDA ESCRIGAS

“De la mateixa manera que
els joves d’avui ja no recorden Iugoslàvia ni la URSS,
d’aquí a 50 anys els joves
no recordaran Espanya.” Ho
va afirmar l’historiador Juli
Gutiérrez Deulofeu, net del
pensador Alexandre Deulofeu i divulgador de la seva
obra, que dijous va participar
en la sessió inaugural del
cicle Els Debats al Casino de
Granollers.
“L’Estat espanyol es desintegrarà el 2029”, va sentenciar. Es referia a una de les prediccions que va fer el seu avi
basant-se en la matemàtica
de la història, una teoria que
va desenvolupar ell mateix a
partir de l’estudi dels cicles

històrics i a través de la qual
va predir, entre d’altres, les
desfetes de Iugoslàvia i la
URSS, la caiguda del mur de
Berlín i la consolidació d’Alemanya com a potència hegemònica a Europa. “Deulofeu
va arribar a veure ordre on
la majoria d’historiadors tan
sols veien desordre.”
“Al seu moment moltes
d’aquelles prediccions van
ser rebudes amb escepticisme. I era normal que molts
no se’l creguessin quan deia,
després de la desfeta alemanya a la Segona Guerra
Mundial, que aquell mateix
país esdevindria la punta de
llança de la construcció europea. Però el que és cert és
que fins ara s’ha fet realitat
tot el que va predir”, va afegir. “Deulofeu contemplava

Granollers

La conferència, que estrenava el cicle de debats al Casino de Granollers, va omplir la sala de gom a gom

