
· Sessió informativa: dimarts 7 de febrer a les 19h.

	 - Educació Infantil: c. Torras i Bages, 81.
	 - ESO: c. Torras i Bages, 45-47.

· Dia de portes obertes: dimecres 8 de febrer.

Visites guiades en diferents sessions: de 9 a 10h, de 10 a 11h,
d’11 a 12h i de 15.30h i a les 16.30h.

Edifici del c. Torras i Bages, 81.

Des de 1946
Obrim camí per col·laborar en la formació d’una societat 

emotiva i respectuosa, emprenedora i capdavantera.

Col·legi privat concertat per la Generalitat de Catalunya

DEFINICIÓ DEL NOSTRE
PROJECTE EDUCATIU

Divendres, 3 de febrer de 2012

POLÍTICA I SOCIETAT 6 NOU9EL

El conseller Puig, membres dels bombers i de l’editorial aquest dimarts

Desallotgen 
un edifici de 
Granollers per un 
incendi en un pis
Granollers

Un foc en un dels pisos d’un 
bloc del carrer Rosselló, de 
Granollers, va obligar a des-
allotjar l’edifici la matinada 
d’aquest dimecres. Els veïns 
van sortir pel seu propi peu 
de l’immoble. Els fets van 
passar cap a 3/4 de 6 de la 
matinada en un habitatge 
buit. No hi va haver ferits. 
Segons la Policia Local, el foc 
va començar al lavabo i es va 
estendre pel menjador. Una 
petita bossa de gas hauria 
provocat una deflagració que 
va trencar la porta de la bal-
conada. Els veïns van poder 
tornar a casa poc després de 
les 6.

Un cotxe topa contra 
la roda que havia 
perdut un tràiler a 
l’AP-7 a Sant Celoni
Sant Celoni

Un turisme va topar contra 
el pneumàtic que havia per-
dut un tràiler que circulava 
per l’AP-7 a l’altura de Sant 
Celoni. Els fets van passar 
aquest dimarts a 2/4 de 8 del 
vespre a l’altura del quilòme-
tre 108. Segons els Bombers, 
no hi va haver ferits.

Els Bombers faran servir 
els mapes de l’editorial 
Alpina, de Granollers, en 
els rescats de muntanya
Interior i l’editorial han signat un conveni

Granollers

F.P.

L’editorial Alpina, de 
Granollers, ha signat un 
conveni amb el Departament 
d’Interior que estableix que 
els grups de rescat de munta-
nya dels Bombers faran ser-
vir els seus mapes com a eina 
per a les seves actuacions. 
Fins ara, molts dels parcs 
ja utilitzaven la cartografia 
d’Alpina perquè general-
ment és la que fan servir els 
excursionistes. El conveni, 
que es va signar dimarts a 
Barcelona, regula ara la rela-
ció entre Alpina i els Bom-
bers, que també accediran a 
la cartografia digital de l’edi-
torial. Aquesta s’implantarà 
als GPS de Bombers. 

“Hi ha molta gent que fa 
servir els mapes d’Alpina i 
que, quan demanen ajuda, et 
donen referències dels seus 
mapes”, destaca Sebastià 
Massagué, cap de la divi-
sió de grups operatius de 
rescats. Ho considera “un 

complement” a la cartografia 
de Bombers per “tenir una 
millor resposta i més eficièn-
cia” en els rescats.

Per la seva banda, l’edito-
rial aconsegueix accés a la 
informació dels elements 
geogràfics que formen part 
de les bases de Bombers 
–com punts d’aigua i basses, 
que sovint serveixen de refe-
rència per als excursionistes– 
i de coves i avencs–. “Pot ser 
útil per als excursionistes”, 
explica el director d’Alpina, 
Martí Nadal, que afirma que 
el conveni “dóna prestigi” a 
l’editorial creada l’any 1946, 
que és un referent per a 
l’excursionisme. Tot plegat 
ho podran integrar en noves 
edicions dels seus mapes.

Els mapes d’Alpina seran 
a tots els parcs de Bombers 
amb equips de salvament 
de muntanya (Cerdanyola, 
la Seu d’Urgell, Olot, Cam-
prodon i la Pobla de Segur) i 
també en aquells situats en 
zones molt freqüentades per 
excursionistes.

Montornès 
ajorna el procés 
d’adjudicació del 
Marta Mata

Montornès del Vallès

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Montornès 
ha ajornat l’obertura de les 
ofertes per la construcció 
del nou edifici de l’institut 
Marta Mata arran d’una 
al·legació que va presentar la 
Cambra Oficial de Contrac-
tistes d’Obres de Catalunya, 
que no està d’acord amb 
algunes de les clàusules del 
concurs.

L’Ajuntament preveia fer 
l’obertura de les ofertes el 
dia 10 de febrer però ho ha 
ajornat fins que respongui 
les al·legacions. El període 
per la presentació d’ofertes, 
però, no canvia i acabarà el 
dia 9 de febrer, tal com esta-
va previst.

L’alcalde, José Antonio 
Montero, confia que les 
al·legacions no retardaran 
gaire el projecte, ja que 
l’Ajuntament rebutjarà les 
al·legacions i no caldrà refer 
les condicions del concurs. El 
pressupost d’adjudicació del 
nou institut és de 6 milions 
d’euros.

El centre sanitari és el primer de Catalunya a obtenir la certificació de seguretat en el treball

Boi Ruiz anuncia que l’Hospital 
de Mollet mantindrà el pressupost
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El lliurament del certificat es va fer aquest dimecres a l’Hospital

Mollet del Vallès

JL.R.B.

El pressupost de l’Hospital 
de Mollet no s’incrementarà 
per a aquest 2012 i serà el 
mateix que manté des de 
2010, al voltants d’uns 50 
milions d’euros. Ho va dir 
el conseller de Sanitat de 
la Generalitat, Boi Ruiz, 
aquest dimecres durant 
l’acte de lliurament en el 
centre molletà del certificat 
internacional de Seguretat i 
Salut en el Treball per part 
de l’Associació Espanyola de 
Normalització i Certificació 
(AENOR). 

Ruiz va argumentar la deci-
sió davant l’alcalde, Josep 
Monràs, i el director del 
centre, Jaume Duran. “Per a 
tots els hospitals el pressu-
post serà el mateix que en 
els darrers anys i, per tant, 
l’Hospital de Mollet tindrà 
els mateixos recursos que a 
finals de 2010”, va dir. Una 
situació que suposa mantenir 
el pressupost per a un centre 

que atén unes 100.00 perso-
nes al Baix Vallès, quantitat 
que preveu augmentar amb 
el servei aquest any a les 
poblacions de Santa Perpè-
tua de Mogoda i Palau-solità 
i Plegamans. 

PrimEr HosPital amb 
cErtificació oHsas

L’Hospital de Mollet és el 

primer centre hospitalari 
públic català que rep la 
Certificació OHSAS 18001 
de Seguretat i Salut en el 
Treball per part d’AENOR. 
La finalitat d’aquesta eina 
consisteix a proporcionar a 
les organitzacions un model 
de gestió de la seguretat i 
salut en el treball apostant 
per la millora contínua, que 
permet identificar i avaluar 

els riscos laborals. “Aquest 
certificat és fruit de la feina 
de molts treballadors des de 
fa molts anys”, va explicar el 
director, Jaume Duran, que 
va destacar que la pròpia 
estructura constructiva de 
l’edifici és un dels elements 
que ha permès obtenir la 
certificació, ja que permet 
treballar amb més llum 
natural. 

D’entre les avantatges de 
la certificació, el president 
d’AENOR, Manuel López, 
va destacar la disminució de 
la sinistralitat laboral, com-
plir la legislació i fomentar 
la cultura preventiva. “És 
rellevant que Mollet sigui 
el primer hospital públic de 
Catalunya a rebre aquesta 
certificació, que serveix per 
al progrés del centre i les 
millores en el treball”. El 
sistema de gestió és d’apli-
cació a totes les activitats 
que es porten a terme a les 
diferents unitats i serveis i a 
tot el personal de l’Hospital 
de Mollet.


