
1r CONCURS 
DE BALLS
DE SALÓ

SOCIAL AL 
CASINO CLUB 

RITME

EXHIBICIONS DE BALLS DE SALÓ,
MAMBO I TXA-TXA-TXA EN LÍNIA,

CLASSE DE TANGO ARGENTÍ,
SOPAR I BALL

ENTRADA GRATUÏTA*
* excepte sopar i ball

El dia 18/07/2009 a les 18.30h al Casino Club de Ritme de 
Granollers. C. Agustí Vinyamata, 21-23

Inscripció concurs: ballsdesalo@hotmail.com o tel. 651 91 22 98.
Preu sopar-ball: 20 euros (cal confirmar assistència al sopar 

amb antelació per correu o telèfon) Preu ball: 5 

E  MERCADAL
H  O  T  E  L

TURISMO
DE INTERIOR

t’espera
Menorca

Un hotel
encantador
al bell mig de l’illa

www.hotelesmercadal.com

Consulteu
les nostres
ofertes al web

Tel. 971 15 44 39

Dilluns, 13 de juliol de 2009
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Disset alumnes 
de Sant Celoni 
fan feines en 
entitats com a 
sanció escolar

Sant Celoni

EL 9 NOU

Un total de 17 alumnes de 
l’IES Baix Montseny i de 
l’escola L’Avet Roig han fet 
tasques a favor de la comu-
nitat com a alternativa a una 
sanció escolar durant aquest 
curs. Les mesures alternati-
ves són unes feines que els 
escolars sancionats als cen-
tres han de fer durant una 
setmana en un servei munici-
pal o una entitat. 

Aquestes estan controlades 
per un tutor que està amb 
els joves i controla el bon 
resultat de la tasca que se’ls 
encarrega. A banda, des dels 
centres educatius, es fan 
entrevistes amb l’alumne i la 
seva família amb l’objectiu 
de promoure millores i can-
vis en la situació personal de 
l’estudiant sancionat.

El projecte, que es coneix 
com a Ethos, és impulsat per 
l’IES Baix Montseny i aquest 
curs escolar s’hi ha afegit 
l’escola L’Avet Roig i té la 
col·laboració de l’Ajunta-
ment de Sant Celoni. Fa unes 
setmanes, es va fer una ses-
sió de valoració del programa 
en què van participar tots 
els agents implicats: centres 
educatius, serveis municipal 
i les entitats del poble que 
hi participen. Es van fer pro-
postes per millorar-lo per al 
proper curs.

Llinars tindrà un 
centre de dia per 
a malalts mentals 

Llinars del Vallès 

J.B.M.

El ple de l’Ajuntament de Lli-
nars debatrà aquesta setma-
na la desafectació i la cessió 
d’un terreny a les Germanes 
Hospitalàries del Sagrat Cor 
de Jesús per a la construcció 
d’un centre de dia per per-
sones amb malaltia mental 
en fase de rehabilitació. El 
terreny, de 1.343 metres qua-
drats, està situat entre els 
carrers Cervantes, Ramon i 
Cajal i Joan Miró, al costat de 
l’escola bressol Petits Estels, 
i és de propietat municipal. 
Amb aquest pas, el terreny 
passarà a ser d’equipaments 
a patrimonial. La cessió d’ús 
serà de 75 anys i es preveu 
que el centre generi entre 15 
i 20 llocs de treball. 

L’alcalde de Llinars, Martí 
Pujol, ha explicat que “es 
tracta d’un centre que seria 
un CAP per a malalties men-
tals”. Per entendre la seva 
funció, Pujol diu que “de la 
mateixa manera que quan 
t’han de fer una radiografia 
el teu metge de capçalera 
t’envia a l’hospital, si hi ha 
cap dolença mental, com 
una depressió, t’enviaran a 
aquest centre”. El nou equi-
pament tindrà el suport del 
Departament de Salut. 

Va ser precisament Salut 
qui va proposar a Llinars la 
construcció d’aquest centre 
ja que a uns centenars de 
metres hi ha la residència 
Tres Pins per a persones 
amb disminució derivada de 
malaltia mental, construït 
per la Fundació Fèlix Llobet 
Nicolau i gestionat per la 
Fundació Salut Mental CPB.

Baltasar lliura 46 
pisos de lloguer per 
a joves i gent gran a 
les Franqueses
Les Franqueses del Vallès

El conseller de Medi Ambi-
ent i Habitatge, Francesc 
Baltasar, presidirà l’acte 
d’entrega de 46 habitatges 
de lloguer per a gent gran 
i joves que s’han construït 
al carrer de Miquel Martí i 
Pol, a Corró d’Avall. L’acte 
es farà dimarts a 2/4 de 7 
de la tarda. També hi parti-
ciparan el director general 
de Promoció de l’Habitatge, 
Joaquim Gascó; el conseller 
delegat d’Adigsa, Frederic 
Linares i l’alcalde accidental 
i regidor d’Esports i de Ser-
veis Municipals, Josep Badia. 
Els adjudicataris signaran 
els contractes de lloguer el 
mateix dimarts a 2/4 de 5 de 
la tarda a la sala de plens de 
l’Ajuntament. 

El bisbe, fill de Granollers, va arribar dissabte a l’edat de jubilació

Jaume Traserra presenta 
la renúncia com a bisbe 
de Solsona en fer 75 anys
Granollers

EL 9 NOU

El bisbe de Solsona, Jaume 
Traserra, fill de Granollers, 
presentarà aquest dilluns 
la seva carta de renúncia al 
nunci del Vaticà a l’Estat 
espanyol. D’aquesta mane-
ra, s’engegarà el procés per 
substituir Traserra al capda-
vant d’aquesta diòcesi, de la 
qual n’és el màxim responsa-
ble des del setembre de l’any 
2001. La renúncia arriba 
en el moment que Traserra 
compleix els 75 anys –els 
va fer aquest dissabte 11 de 
juliol– que és l’edat marcada 
pel Vaticà per a la jubilació 
dels bisbes. Traserra va ser 
nomenant bisbe el 1993 i 
des d’aquell moment i fins 
l’any 2001 havia estat bisbe 
auxiliar de l’arquebisbat 
de Barcelona en els anys de 
Ricard Maria Carles. Abans, 
havia estat secretari cance-
ller de l’arquebisbat, vicari 
general i degà del capítol 
catedral.

Amb tot, el procés per 
substituir Traserra al capda-
vant del bisbat de Solsona 
pot durant almenys un any, 
tot i que no seria estrany 
que s’allargués encara més 
temps. Amb la formalització 

recentment amb Francesc 
Pardo, rector de Sant Esteve 
de Granollers, que va ser 
nomenat bisbe de Girona.

Al Vaticà, la comissió 
delegada de nomenaments 
establirà un ordre de pri-
oritats que es trametrà al 
Papa Benet XVI, que serà 
qui acabarà aprovant el 
nomenament del nou bisbe 
de Solsona. També es podria 
donar el fet que el Vaticà 
tombés els noms proposats 
pel nunci i s’hagués d’obrir 
un nou període de consultes 
que allargaria encara més el 
procés. Quan es faci el relleu, 
Traserra passarà a ser bisbe 
emèrit de Solsona, càrrec que 
tindrà fins al moment de la 
seva mort. A banda, cal tenir 
present que enmig del pro-
cés per substituir Traserra, 
el Vaticà pot formalitzar la 
decisió d’allargar l’edat de 
jubilació dels bisbes dels 75 
anys actuals als 77. Caldria 
veure, després, amb quina 
legislació es regulava la subs-
titució de Traserra.

A Solsona, alguns cape-
llans del Bisbat agrupats al 
Fòrum Ondara han discrepat 
públicament amb la gestió 
de Traserra al capdavant de 
la diòcesi. La queixa la van 
publicar al seu web.

de la seva renúncia davant 
del nunci del Vaticà, aquest 
engegarà un procés de con-
sultes a altres bisbes, cape-
llans i persones de la societat 
civil vinculades amb l’Esglé-
sia. D’aquí, n’ha de sortir un 
llistat de possibles candidats 
a bisbe que s’acabarà reduint 
fins a tenir una terna que 
el nunci trametrà al Vaticà 
amb un informe de cadascun 
dels tres aspirants. Segons 
les fonts consultades per EL 
9 NOU, el més probable és 
que s’opti per un nou bisbe. 
És a dir, que un capellà sigui 
nomenat bisbe com va passar 
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Jaume Traserra


