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L’equip del síndic 
de greuges visitarà 
Llinars aquest 
dimarts
Llinars del Vallès

L’equip del síndic de greu·
ges visitarà aquest dimarts 
Llinars per atendre tots els 
veïns i veïnes del municipi. 
Durant la visita, es podran 
fer consultes o presentar 
queixes contra l’actuació 
de l’administració pública i 
també contra les empreses 
que presten serveis d’interès 
general, com les de subminis·
trament d’aigua, llum o gas. 
L’equip del síndic s’instal·
larà a Can Lletres. Per poder·
hi anar caldrà concertar 
prèviament una entrevista 
trucant al telèfon gratuït 900 
124 124 o enviant un e-mail a 
sindic@sindic.cat. J.B.M.

L’alcalde de Mollet 
demana que la 
Generalitat gestioni 
els peatges
Mollet del Vallès

L’alcalde de Mollet, Josep 
Monràs (PSC), demanarà 
que la gestió dels peatges 
sigui portada directament 
per la Generalitat i no per 
les empreses concessionà·
ries com passa amb Abertis 
al peatge de la Llagosta. La 
petició la farà a la propera 
trobada de la Taula de Peat·
ges, que es reunirà al Par·
lament aquest dilluns i que 
serà presidida pel conseller 
de Territori i Sostenibilitat, 
Lluís Recoder. JL.R.B.
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Sant Celoni

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Sant Celoni 
s’ha ofert al Departament 
d’Ensenyament per assumir 
la meitat de la inversió per 
potenciar la formació pro·
fessional a l’institut Baix 
Montseny amb noves aules. 
“Necessitem un nou edifici 
per a la formació professio·
nal, que pugui donar cabuda 
als cicles de grau mitjà i 
superior de les dues famílies 
actuals i que ens permeti 
ampliar amb alguna altra 
família professional. En 
aquests moments, més que 
mai, hem d’invertir en for·
mació”, va dir Joan Castaño. 

L’alcalde i la regidora de 
Cultura, Júlia de la Encarna·
ción, van traslladar aquesta 

proposta a responsables del 
Departament d’Ensenyament  
en una reunió que van tenir 
amb el director dels Serveis 
Territorials Maresme·Vallès 
Oriental, Josep Vicent 
Garcia, i diversos tècnics de 
les dues administracions. 
Segons fonts municipals, 
Garcia va apuntar que Ense·
nyament té clara aquesta 
necessitats però que no 
saben quan es podrà materia·
litzar. Amb tot, va afegir que 
es tindria en compte a l’hora 
de planificar la situació de 
l’escola Soler de Vilardell 
i dels espais compartits 
d’aquest centre amb l’insti·
tut Baix Montseny. En aquest 
sentit, els representats muni·
cipals també van demanar 
que aquests equipaments 
–gimnàs, menjador i sala 

d’actes– es facin dimensio·
nats per assumir els escolars 
de Primària i Secundària.

En la mateixa trobada, Cas·
taño i De la Encarnación tam·
bé van insistir en la neces·
sitat que comencin el més 
aviat possible els treballs de 
construcció de l’escola Soler 
de Vilardell i van traslladar 
el neguit dels pares. Es tracta 
d’un edifici construït amb el 
sistema industrialitzat que 
hauria de començar a funci·
onar el curs 2013/14. Ense·
nyament té 500.000 euros 
per iniciar l’obra aquest any. 
Segons fonts municipals, 
Garcia els va manifestar que 
les obres començaran tan 
bon punt Ensenyament rebi 
el vistiplau del Departament 
d’Economia, que ha d’auto·
ritzar la despesa.

Concentració davant de 
Bankia a la Llagosta per 
demanar que s’aturi un 
desnonament
La Llagosta

Unes 50 persones es van 
manifestar divendres al matí 
davant l’oficina de Bankia a 
la Llagosta per demanar l’atu·
rada del desnonament que 
afecta la família de Soleyman 
Traoré, de 40 anys. Traoré va 
comptar amb el suport de la 
Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca de la Llagosta i de 
la Marxa Vallesansa del 15·
M. Va comprar el pis amb els 
seus dos germans el 2004 per 
180.000 euros. “La quota ens 
va pujar a 1.300 euros al mes. 
Volem pagar però no podem”, 
deia Traoré. JL.R.B.

Joves de Canovelles 
pinten un grafit en un 
transformador elèctric 
per millorar el barri
Canovelles

Joves d’El Local i la Kl@
b, el servei d’acompanya·
ment social als joves de 
Canovelles, han pintat 
aquest dissabte un grafit a 
l’estació elèctrica del carrer 
Sèquia, a la Barriada Nova. 
L’objectiu era dignificar 
aquest espai donant conti·
nuïtat a la primera jornada 
cívica per millorar els espais 
públics del barri que es va fer 
fa unes setmanes. Els joves 
van pintar un grafit de dues 
sargantanes que, amb altres 
elements, simbolitzen l’aigua 
de la sèquia que dóna nom al 
carrer. G.D.

El consistori reclama l’inici de les obres de l’escola Soler de Vilardell

Sant Celoni s’ofereix al govern 
per pagar a mitges un nou edifici 
per a la formació professional

Sant Feliu augmentarà 13 
euros al mes les quotes de 
l’escola bressol al setembre

Sant Feliu de Codines

Bet Garriga

L’escola bressol municipal de 
Sant Feliu serà 13 euros més 
cara cada mes el proper curs 
2012/13. La quota mensual 
per a cada fill passarà de 185 
a 198 euros mensuals —amb 
un descompte del 30% per 
al segon fill–, el preu de 
menjador quedarà en 135 
euros i l’hora d’acollida en 
45. L’increment que es va 
aprovar al ple extraordinari 
d’aquest divendres respon a 
la reducció de la subvenció 
de la Generalitat, que passa 
a pagar 1.000 euros per nen, 
800 menys que el que es 
rebia fa dos anys quan es va 
inaugurar el centre. 

L’escola bressol Mestre 
Jané acull actualment uns 95 
nens i es finança gràcies a les 
quotes dels pares, l’aportació 
de la Generalitat i l’Ajunta·
ment, que cobreix el 30% del 

finançament. 
Al ple, també es va apro·

var el pla financer d’estalvi 
proposat pel govern local per 
accedir al crèdit destinat als 
ajuntaments per pagar les 
factures de proveïdors. Es 
disposarà així d’1,6 milions 
a tornar en 10 anys amb un 
interès d’entre el 5 i el 6%. 
L’alcalde Pere Pladevall 
(PSC) explica que l’aportació 
permetrà “entrar al 2013 amb 
els comptes de l’Ajuntament 
pràcticament sanejats, hi 
haurà més ingressos que des·
peses”. El punt va ser aprovat 
per tots els regidors assis·
tents al ple, vuit del govern 
i un de l’oposició. Amb el 
portaveu del Grup Municipal 
de CiU, Joan Fontserè, con·
sidera que no s’ha aprofitat 
el pla d’ajust per reduir des·
pesa, “només es treballa amb 
l’increment d’ingressos”. Tot 
i així creu que el crèdit és 
“una bona eina”. 


