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El Xiprer organitza una recollida d’aliments a la Porxada per omplir el seu rebost

Pagarà un 50% del cost de contractació de menors de 30 anys

Granollers posa en marxa els 
ajuts a projectes emprenedors 
i a la contractació de joves

Granollers

J.V.

L’Ajuntament de Granollers 
debatrà la setmana entrant 
una moció de les Joventuts 
d’ERC que es presentarà a 
través del Grup Municipal 
d’Acció Granollers en què es 
demana que s’entri en con-
tacte amb les grans superfí-
cies comercials de la ciutat 
que encara desaprofiten 
alguns dels seus productes 
alimentaris llençant-los a 
les escombraries quan enca-
ra són aptes per al consum 
però estan a punt de cadu-
car. La moció demana que 
l’Ajuntament negociï amb 
els responsables d’aquests 
establiments per tal que 
donin aquests productes a 
les entitats i organitzacions 
que ajuden les famílies més 
necessitades.

La moció també insta 
l’Ajuntament a fer arribar al 
Parlament de Catalunya una 
proposta de llei que reguli 
aquesta situació, tot obligant 
les grans superfícies a donar 
els productes que encara 
siguin aptes per al consum 
sempre que els faltin cinc 
dies per caducar. El secretari 

d’organització de les JERC 
de Granollers i el Vallès 
Oriental, Àlex Mir, explica 
que la majoria de cadenes ja 
col·laboren amb entitats com 
El Xiprer, però encara n’hi 
ha alguna, com Mercadona 
que no tenen cap protocol de 
col·laboració. Un extrem que 

corrobora la responsable d’El 
Xiprer, Mercè Riera. L’enti-
tat solidària de Granollers 
centralitza la recollida de la 
majoria dels aliments que 
es recullen diàriament en 
furgonetes de la mateixa 
organització. “Recollim 
aliments envasats i frescos 

de tota mena, els traiem les 
etiquetes i comprovem que 
estiguin en bones condici-
ons”, diu Riera, que admet, 
però, que encara queden 
algunes petites botigues amb 
les quals caldria arribar tam-
bé a acords de recuperació 
d’aliments.

En aquest sentit, la regi-
dora de Serveis Socials 
de Granollers, Maria del 
Mar Sánchez, explica que 
Granollers juga amb l’avan-
tatge de tenir una entitat 
com El Xiprer. “Altres locali-
tats han hagut d’improvisar 
sistemes”, diu la regidora, 
que es mostra oberta a 
debatre la moció d’Acció 
Granollers. “Tenim una rela-
ció fluïda amb El Xiprer i 
quan ens demanen que fem 
de mitjancer amb alguna 
superfície comercial ho hem 
fet sempre, però estem dis-
posats a debatre la moció i 

si cal arribar a algun acord 
ho farem”. Segons Sánchez, 
la feina d’El Xiprer fa que a 
Granollers no sigui habitual 
veure persones esperant per 
recollir aliments a la part del 
darrere dels supermercats.

Des del Banc d’Aliments, 
el delegat del Vallès Orien-
tal, Santiago Gelabert, diu 
que aquest any s’ha posat en 
marxa un programa de col-
laboració en què participen 
gairebé totes les cadenes. 
En alguns casos, la logística 
de la recollida la fan enti-
tats col·laboradores com El 
Xiprer i en altres, com en la 
cadena Lidl, el transport el fa 
la mateixa empresa. Gelabert 
calcula, però, que més de la 
meitat dels aliments aprofi-
tables acaben llençats.
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L’Ajuntament de Granollers 
ha posat en marxa els ajuts 
a projectes emprenedors i 
a empreses que contractin 
joves menors de 30 anys 
per un període mínim de 9 
mesos. Les dues mesures 
estan incloses en el pla de 
xoc contra la crisi que es va 
presentar fa uns mesos i que 
està dotat amb un total d’un 
milió d’euros.

L’Ajuntament destinarà 
un total de 100.000 euros a 
subvencionar nous emprene-
dors pagant els interessos del 
préstec que obtingui la per-
sona emprenedora fins a un 
total de 25.000 euros i un ter-

mini d’amortització de cinc 
anys. Per accedir a aquestes 
subvencions caldrà estar 
empadronat a Granollers i 
el projecte ha d’haver estat 
acompanyat pel Servei d’Em-
prenedoria municipal de 
Granollers Mercat, amb seu 
a Can Muntanyola. La convo-
catòria dels ajuts estarà ober-
ta fins que s’esgoti la partida 
pressupostària.

D’altra banda, l’Ajunta-
ment destina 130.000 euros a 
subvencionar empreses que 
contractin joves de menys 
de 30 anys i per un període 
mínim de 9 mesos. La sub-
venció cobrirà el cost del 
salari brut més les cotitza-
cions socials amb un import 
màxim de 3.848 euros, una 

quantitat equivalent a sis 
mensualitats del salari 
mínim interprofessional. La 
data d’inici del contracte ha 
de ser posterior a la data de 
publicació de la convocatò-
ria de subvencions. Es pot 
presentar qualsevol persona 
física o jurídica que faci una 
activitat econòmica amb 
domicili a Granollers. Els 
joves contractats han d’acre-
ditar l’empadronament a la 
ciutat amb una antiguitat 
mínima de sis mesos i la titu-
lació mínima d’estudis supe-
riors de Grau, Diplomatura, 
Llicenciatura o Formació 
Professional de Grau Supe-
rior o equivalent. Les sol-
licituds es poden presentar a 
partir del 28 de setembre.

Sant Celoni retalla un 16,5% la 
factura elèctrica amb la reducció 
selectiva de punts de llum

Sant Celoni

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Sant Celoni 
ha reduït un 16,5% el cost 
de la factura elèctrica i un 
26,2% la potencia consumida 
arran del pla d’estalvi ener-
gètic que està aplicant. Es 
calcula que també s’ha reduït 
en 51,5 tones l’emissió de 
CO2 

a l’atmosfera. 
Segons fonts municipals, 

en la primera fase del pla, 
els esforços s’han centrat en 
l’enllumenat públic, aplicant 
mesures de reducció. En 
funció de les possibilitats de 
regulació de cadascun dels 
quadres elèctrics, s’han apli-
cat mesures combinades de 
reducció del flux de lluminós 
o la desconnexió selectiva 
de punts de llum. “Durant 
les primeres setmanes els 
tècnics municipals van haver 

d’anar ajustant carrer per 
carrer, donant resposta a 
peticions veïnals per acon-
seguir una bona implantació 
que a hores d’ara ja podem 
valorar com a molt positiva”, 
explica l’alcalde, Joan Cas-
taño (PSC).

En el primer semestre 
d’aquest any s’han consumit 
544.845 kW/h enfront dels 
737.897 kW/h del mateix 
període de l’any passat. Pel 
que fa a la despesa i malgrat 
l’augment de les tarifes, s’ha 
passat dels 112.359 euros als 
93.829. El preu de l’energia 
elèctrica va passar de 0,14 
euros per kW/h l’any passat 
a 0,17 euros aquest any.

En els primers sis mesos 
d’aquest any, el consum per 
habitant ha passat dels 6,65 
euros per persona als 5,54 i la 
potencia consumida de 43,6 
kW/h a 32,1.

Segons el Banc 
d’Aliments, es 
llença més de la 
meitat de productes 
aprofitables

Granollers debatrà una moció per 
demanar als supermercats que no 
llencin el menjar a punt de caducar

El Grup Municipal d’Acció Granollers portarà al proper ple una petició de les Joventuts d’ERC


