
Els Mossos d’Esquadra van de-
tenir dimarts dos joves de Santa
Margarida de Montbui, de 19 i 20
anys d’edat, acusats d’haver robat
material i roba d’un magatzem
del festival Rec.0 d’Igualada.

Els fets, segons el cos policial,
van tenir lloc dimarts a les 3 de la
matinada. Un vigilant de segure-
tat va avisar els Mossos que hi ha-
via dues persones robant en un
magatzem. Quan els agents van
arribar al lloc, el vigilant els va ex-
plicar que havia vist un home que
llençava motxilles des d'una fi-
nestra i que un altre, des del carrer,

les recollia i se les emportava a un
carreró del costat.

Mentre els mossos parlaven
amb el vigilant, va aparèixer un
dels sospitosos. Els agents el van
identificar i van anar a fer com-
provacions al carrer d’on venia, on
van localitzar material esportiu
preparat per endur-se'l.

A la mateixa zona, van observar
que la porta d'un magatzem esta-
va oberta i que a dins es guardava
roba i material esportiu d'una em-
presa que havia participat al
Rec.0. Poc després, els agents van
localitzar el segon lladre, que tam-
bé va ser detingut.

REDACCIÓ IGUALADA

Dos detinguts per robar
roba en un magatzem
del Rec.0 d’Igualada

MOSSOS D’ESQUADRA

La roba i el material esportiu que havien sostret els lladres

L’Ajuntament de Calaf promou
a partir d'aquest novembre el pro-
jecte Calaf Cultura Jove, que farà
que els joves puguin tenir des-
comptes de fins al 50% en els es-
pectacles que es programin a la
vila. És un projecte que té l'objec-
tiu d'afavorir l'accés dels joves a
espectacles de teatre, dansa i con-
certs de les programacions esta-
bles del Casino i el Casal de Calaf.

Els joves hauran de sol·licitar el
descompte durant els cinc dies
hàbils anteriors a l'espectacle
(comptats en dies feiners). Per de-
manar-lo, hauran d’anar a l'Ajun-
tament en horari d'atenció al pú-
blic o a l'Oficina de Turisme. Els
descomptes seran assumits pel
mateix Ajuntament. Un cop acre-
ditats, es generarà una entrada
que suposarà un descompte a
bescanviar a la taquilla de l’entitat
una hora abans de l'espectacle
(sempre que quedin entrades dis-
ponibles). Abans d’acabar l’any,
les entitats aportaran totes les en-
trades de descompte a l’Ajunta-
ment, per tal de sol·licitar el 50%
restant del preu de l'entrada. Els
joves podran ser beneficiaris dels
descomptes del projecte Calaf
Cultura Jove fins a esgotar la par-
tida destinada a beques culturals.

REDACCIÓ CALAF

Els joves de Calaf
gaudiran de
descomptes 
del 50% per a les
activitats culturals

Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya (FGC) ha  consumat el
desmuntatge de l’aeri que es va
obrir el 2005 entre Olesa i Espar-
reguera, i que el 2012, veient que
no es complien les expectatives de
viatges, es va decidir tancar al pú-
blic. FGC havia acordat amb els
ajuntaments que tenien la instal-
lació que es trastalladaria només
la cabina, segons ha explicat a Re-
gió7 l’alcaldessa d’Olesa, Pilar
Puimedon, però aquesta setmana
han vist com el desmuntatge del
que es considera material mòbil
era complet. Només han quedat
al seu lloc les dues casetes d’accés,

i les bases de formigó on s’anco-
raven les columnes. 

Puimedon estava «astorada i
sorpresa», perquè ni Olesa ni Es-
parreguera no descarten que en
el futur l’aeri pugui ser una
instal·lació rendible, com a mí-
nim socialment. Puimedon ha as-
senyalat que durant el 2017 el bus
entre aquestes dues poblacions
ha tingut un increment de clients
que supera el 30%.

Ricard Font, president de l’em-
presa pública FGC, ha explicat
que el material que es retira d’Ole-
sa es farà servir a Núria, per subs-
tituir un telefèric entre la zona l’es-
tació del cremallera i el refugi. El

material de Núria requeria d’un
renovació i el que es treu d’Olesa
es pot aprofitar. Fer aquesta ope-
ració, per a FGC té un pressupost
d’uns 2 milions d’euros, mentre
que la renovació per material ab-
solutament nou superaria els 6,
segons el mateix Ricard Font. 

El president de FGC ha tret im-
portància al fet que també hagin
decidit aprofitar cablatge i colum-
nes, perquè considera que el pro-
cés és reversible, i el que no desa-

pareix és ni les casetes d’accés ni
les bases per, si es creu necessari
algun dia, tornar a posar en servei
l’aeri entre Olesa i Esparreguera. 

Font també ha recordat que
FGC va decidir fer cessió de les
dues casetes d’accés a Olesa i a Es-
parreguera perquè decidissin a
què les volien dedicar, i admet
que, de moment, és un tema que
no està tancat. Els ajuntaments no
han presentat proposta, però en
el cas d’Olesa, Pilar Puimedon ha

recordat que l’actual caseta ser-
veix també d’accés d’una part de
la població a l’estació de FGC, i
que s’ha de determinar quines
són les zones que poden quedar
per al municipi, quines per al tren
i quins tancaments s’han de fer de
la instal·lació.

Puimedon espera que FGC es
posi en contacte amb els ajunta-
ments per donar explicacions i, «si
no, demà hi trucarem nosaltres»,
ha assegurat.

ENRIC BADIA OLESA DE MONTSERRAT

FGC s’emporta més
estructura de l’aeri
d’Olesa del que 
havia pactat amb 
els ajuntaments
Els pilars i el cablatge es traslladen a Núria i
sorprèn que a la instal·lació original només hi
quedin les casetes d’accés i les bases de formigó  

ÒSCAR BAYONA

L’estructura d’accés a l’aeri construïda a Olesa de Montserrat
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SOCIETATANOIA/BAIX LLOBREGAT NORD

EDICTE sobre l’aprovació inicial del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
(POUM) de Castellfollit de Riubregós.

El ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària de data 26 de juliol de 2018, ha
acordat: 

Primer.- APROVAR inicialment el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)
de Castellfollit de Riubregós, junt amb l’estudi ambiental estratègic i resta de do-
cuments annexos.  

Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 45 dies hàbils,
comptats a partir de l’endemà de la darrera publicació de l’anunci corresponent al
BOP de Barcelona, al DOGC, a dos diaris de premsa periòdica de més divulgació
en l’àmbit municipal, al tauler d’anuncis d’edictes de la Corporació, a l’e-tauler, i
donar-ne coneixement per mitjans telemàtics a més de penjar a la web els docu-
ments íntegres del POUM per a la seva consulta, http://www.riubregos.cat, per tal
que les persones interessades puguin consultar la documentació i formular les al·le-
gacions que en el seu cas creguin convenients. 

Tercer.- Suspendre pel termini d’un any l’atorgament de llicències urbanístiques,
per a aquelles àrees del territori objecte del planejament, les noves determinacions
de les quals suposin la modificació del règim urbanístic vigent. Les àrees afectades
per a la suspensió són les identificades en el document S.01 àmbits de suspensió
de llicències.

Quart.- Sol·licitar els informes sectorials als organismes afectats per raó de les
seves competències. 

Cinquè.- Donar audiència als Ajuntaments l’àmbit territorial dels quals confini amb
el municipi de Castellfollit de Riubregós. 

Durant el termini d’exposició pública, l’expedient es podrà consultar a la Secretaria
de l’Ajuntament, en l’horari d’atenció al públic següent: 
- Ajuntament de Castellfollit de Riubregós. C/ Major, 10
- Horari consulta: de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. 
- Tanmateix es poden consultar tots els documents a la web municipal: 

www.riubregos.cat

Castellfollit de Riubregós, 29 d’octubre de 2018

L’alcalde
Ramon Ibañez Closa 

Ajuntament de Castellfollit de Riubregós


