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L’alcalde de 

Sant Celoni 

renuncia a la 

paga de Nadal

Sant Celoni

L.C.

L’alcalde de Sant Celoni, 
Joan Castaño, ha optat per 
renunciar a la paga extra de 
Nadal per “solidaritat amb la 
resta de treballadors” arran  
de les lleis que dictamina el 
govern central. La setmana 
passada, l’alcalde va entrar al 
registre la renúncia formal. 

Castaño havia anunciat 
diverses vegades, la darrera 
en el ple ordinari de finals de 
setembre a pregunta de tre-
balladors municipals, que no 
renunciaria a la paga extra de 
Nadal, que suposa aproxima-
dament un 7% del sou total, 
perquè s’havia aplicat una 
reducció d’un 10% del sou 
per l’acord de pressupost de 
2012 amb la CUP. Aquest any, 
però, la rebaixa no és d’un 
10% perquè s’ha començat a 
aplicar al mes de setembre, 
quan el pressupost s’ha apro-
vat definitivament. Castaño 
és l’únic càrrec del govern 
amb aquesta retribució.
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La sala de musculació del complex El Turó s’ha traslladat a una sala més lluminosa aprofitant el tancament d’un mes

El centre va recuperar l’activitat dissabte després d’estar un mes tancat

El complex esportiu de la Llagosta 
reobre amb la idea de guanyar socis

La Llagosta

EL 9 NOU

El complex esportiu munici-
pal de la Llagosta va reobrir 

aquest dissabte després d’es-
tar tancat gairebé un mes. 
Ho ha fet sota la tutela direc-
ta de l’Ajuntament, que ara 
gestiona el centre a través 

d’una empresa municipal. El 
canvi arriba pels desacords 
amb l’anterior concessionari 
–Geafe– a qui el consistori 
acusa de no fer un manteni-

ment correcte de les instal-
lacions. 

L’objectiu municipal passa, 
ara, per augmentar el nom-
bre de socis. Quan va haver 
de tancar el 22 de setembre, 
hi havia uns 1.700 abonats. 
Durant aquestes setma-
nes, s’han donat de baixa 
un centenar de persones. 
“Pensàvem que la caiguda 
estaria entre el 10 i el 15% 
però no hi hem arribat”, 
explica l’alcalde Albert López 
(ICV-EUiA). El consistori 
preveu fer promocions per 
captar nous socis. “Aquest 
dissabte ja hi havia gent que 
venia a apuntar-se”, afegeix. 
L’objectiu seria recuperar la 
xifra d’uns 2.000 socis que la 
instal·lació tenia fa tres anys. 
El centre està pensat per a un 
màxim d’uns 2.200 abonats.

La reobertura de dissabte 
es va fer amb tota normalitat 
i amb el centre funcionant al 
100%. Van arrencar els cur-
sets de natació per a infants 
“que no s’havien pogut 
començar encara”, comenta 
l’alcalde. També es va estre-
nar la nova sala de muscula-
ció, que s’ha resituat en un 
espai més lluminós. Aquest 
dilluns, tornen les activitats 
dirigides. El consistori ha 
aprofitat aquests darrers dies 
per fer diverses millores de 
manteniment al complex.

    PUBLICITAT Turisme 

Si reserveu qualsevol cap de setmana de la tardor, els oferim la segona nit a meitat de preu!

2 nits amb esmorzar per tan sols 95 /persona (IVA inclòs). Dos dies en un entorn natural d’una gran 

bellesa, on podran realitzar diferents activitats relacionades amb el món rural.

OFERTA CAP DE SETMANA DE TARDOR

Vine a descobrir les nostres instal·lacions.

90 minuts al circuit termal per només 17,50 .

Gaudeix dels nostres tractaments exclusius (aromateràpia, quiromassatges, tractaments 

facials i de temporada...).

També disposem d’una sala de ‘fitness’ amb servei d’entrenador personal.

Consulta els nostres abonaments i promocions d’obertura

Relaxa’t i somriu


