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La mesura representa un estalvi municipal d’uns 40.000 euros cada estiu

L’Ametlla tanca la piscina 
descoberta de Can Camp
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La piscina d’estiu de Can Camp, a tocar del complex Illa Activa

L’Ametlla del Vallès

J.M.

Poques poblacions es podien 
permetre el luxe de tenir 
obertes dues piscines d’estiu. 
Durant uns anys, l’Ametlla 
ho ha pogut fer, però la dava-
llada dels ingressos muni-
cipals han portat la rebaixa 
del pressupost –per a 2013, 
un 12,3% menys que el de 
2012– i retallades en gairebé 
tots els serveis municipals.

En el ple extraordinari de 
pressupostos que es va fer 
dilluns enmig d’una protesta 
sindical per l’acomiadament 
d’una enginyera tècnica 
municipal l’alcalde, Andreu 
Gonzàlez (CiU) ja va afir-
mar públicament que de les 
dues piscines descobertes 
públiques de la població, 
en tancarien una: la de Can 
Camp, a tocar del nou com-
plex Illa Activa. De manera 
que l’Ametlla es quedarà 
una altra vegada només amb 
les piscines de Ca l’Arenys, 
les més històriques i les que 
tenen més demanda.

Amb la decisió de tancar 
la piscina descoberta de Can 
Camp, l’Ajuntament s’es-
talviarà uns 40.000 euros 
cada any, una quantitat que 
l’equip de govern no ha 

Dirigents del PP defensen la reforma 
de l’administració local

Granollers

La vicepresidenta tercera del Congrés dels 
Diputats, Dolors Montserrat, del PP, va dir 
dissabte a Granollers que la llei de reforma 
de l’administració local que prepara el govern 
espanyol “servirà per definir quina adminis-
tració té una determinada competència, raci-
onalitzarà els costos i farà que l’administració 

sigui més efectiva i pugui donar millor servei 
als ciutadans”. En la jornada intermunicipal 
que es va fer al Centre Tecnològic i Universi-
tari de Granollers (CTUG) també hi va assis-
tir la presidenta del PP al Vallès Oriental, 
Susana Calvo, segons la qual, la llei “limitarà 
el sou dels alcaldes per evitar algunes de les 
barbaritats que es produeixen actualment”. El 
secretari provincial, Alberto Villagrasa va cri-
ticar que per a alguns partits “el debat només 
se centra en quin sous els quedarà”.
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La neu obliga a 

tallar vuit pistes 

al Parc Natural 

del Montseny

Fogars de Montclús

EL 9 NOU

La nevada de dijous i diven-
dres va obligar a tallar 
temporalment fins a vuit 
pistes dins el Parc Natural 
del Montseny. A la carretera 
de Campins a Santa Fe es va 
haver de circular amb cade-
nes fins al migdia de diven-
dres.

Les pistes afectades per 
la presència de neu són 
la de Collformic al pla de 
la Calma, la de Santa Fe a 
Fontmartina, l’accés al cim 
del Turó de l’Home des de 
Penyacans i cinc pistes més 
que donen accés al pla de 
la Calma des del Molar, el 
Bellit, Puig-Agut, el Clot i la 
Pedralba.

Aquest diumenge les pistes 
d’accés al Turó de l’Home i al 
pla de la Calma continuaven 
tancades, mentre que les 
dues carreteres principals 
que travessen el massís, la de 
Santa Fe i la de Collformic, 
estaven obertes.

La CUP de Sant 
Celoni dóna un ‘sí 
crític’ al compliment 
de l’acord amb el PSC
Sant Celoni

L’assemblea de la CUP de 
Sant Celoni ha decidit donar 
un “sí crític” al compliment 
de l’acord amb el PSC que 
va permetre aprovar el pres-
supost del 2012. La CUP, 
amb dos regidors, valora 
positivament la reducció de 
72.000 a 30.000 euros el cost 
del personal de confiança, 
la reducció de 18.000 euros 
(30%) del sou de l’alcalde i 
el 10% del dels regidors, així 
com el compromís d’aug-
mentar en 100.000 euros la 
partida d’ajuts socials. També 
valora que ja es treballi en un 
pla per posar habitatges a llo-
guer social, que s’hagi reduït 
la despesa d’hores extres de 
50.000 a 23.716 euros i el 
compromís de proposar una 
paga redistributiva per reduir 
la diferència entre els sous 
més alts i els més baixos.

Sant Pere aconsegueix 
subvenció per 
ampliar el cementiri

Sant Pere de Vilamajor

La Diputació de Barcelona 
finançarà la construcció d’un 
nou mòdul per ampliar el 
cementiri de Sant Pere amb 
una subvenció de 56.876 
euros. Les obres començaran 
l’any que ve.

volgut assumir i prefereix 
traspassar a altres partides 
que creu més necessàries. 
L’alcalde justificava el tan-
cament pel cost que tenia, 
perquè l’Ametlla ja en tenia 
unes altres d’obertes –a Ca 
l’Arenys– i perquè, a més a 
més, la piscina de Can Camp 
tenia una utilització molt 
discreta.

Si bé l’anunci de tanca-
ment de la piscina no va 
ser comentat pels grups de 
l’oposició, sí que en el ple es 
va comentar els diners que 
anualment l’Ajuntament 
ha de pagar per al complex 
esportiu Illa Activa, estrenat 
el maig de 2011 a la zona de 
Can Camp i a tocar de la pis-
cina que ara quedarà sense 

servei. El regidor Francesc 
Sulé, de Solidaritat, va fer 
notar que l’endeutament de 
l’Ajuntament pujava molt si 
es comptava que cada any, i 
durant els propers 16 anys, 
el municipi haurà de pagar 
250.000 euros a l’empresa 
que va construir el complex, 
amb piscina coberta, gimna-
sos i equipaments. 

Granollers acull la 
quarta edició de 
la Fira Guia’t de 
formació professional
Granollers

La nau de Dents de Serra de 
Roca Umbert de Granollers 
acollirà aquesta setmana, 
de dimecres a divendres, 
la quarta edició de la Fira 
Guia’t, que dóna informació, 
orientació i assessorament 
en la formació professional i 
el món laboral. S’espera que 
hi passin un miler d’alumnes 
de 33 centres educatius de 
la comarca. El certamen està 
dirigit a alumnes de quart 
d’ESO o alumnes de batxille-
rat que abandonen els estu-
dis i a altres joves que volen 
orientar la seva formació i 
inserció laboral. A part de les 
visites concertades a través 
de l’escola, la fira ofereix 
altres activitats com tallers 
d’orientació i autoconeixe-
ment, assessorament indivi-
dualitzat i diverses xerrades. 
L’horari serà, de dimecres a 
divendres, de 2/4 de 10 del 
matí a 2/4 de 2 del migdia i el 
dijous també de e a 2/4 de 6 
de la tarda.


