
Organitza: Àrea de Benestar Social i Família
Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor

Dimecres 28 de novembre
de 2012

a les 18h a LA SALA

Concert “PER LA DONA”

Cançons, poesia i monòlegs
contra la violència

vers les dones.
En commemoració de la jornada en contra

de la violència de gènere

De Lapsus Espectacles
interpretada per

Tango Cabaret Goup

CENTRE DE MANTENIMENT 
I BRICOLATGE DE L’AUTOMÒBIL

Obre a Llinars el primer taller 

mecànic anticrisi, un taller on el 

mecànic pots ser tu!

Lloga un box totalment equipat 

i estalvia fins a un

LLOGUER DE BOXES

I si t’ho fem nosaltres,
mà d’obra econòmica

Càrrega a.a.

41,50

t’ajuda a estalviar

Assessorament

GRATUÏT

Divendres, 23 de novembre de 2012

ESPECIAL BAIX MONTSENY 48 NOU9EL

El nou arbre s’ha plantat on era l’anterior, al costat de l’ermita de Santa Maria de Montnegre

Clonen a Sant Celoni un roure 
caigut per una tempesta el 2010

El clon del roure es va ubicar a Santa Maria de Montnegre durant les festes de Sant Martí

Sant Celoni

L.C.

A Santa Maria de Montne-
gre, dins el terme de Sant 
Celoni, hi torna a haver un 
roure. S’ha batejat com el 
nou roure de Santa Maria 
perquè substitueix el roure 
centenari que va caure el 
2010 i que era considerat 
Arbre Monumental per la 
Generalitat de Catalunya 
des de l’any 1990. De fet, el 
nou roure és una replica de 
l’arbre caigut que s’ha fet a 
través d’una tècnica de clo-
natge, de la mà de l’empresa 
Forevist de Sant Celoni. 
Les fortes tempestes i neva-
des del gener de 2010 van 
fer caure el roure de Santa 
Maria. 

Era un arbre centenari, de 
l’espècie quercus pubescents, 
amb 23 metres d’alçada, 
situat al costat de l’ermita de 
Santa Maria del Montnegre 
–restaurada l’any 2010– i 
lloc de parada obligatòria 
per als excursionistes com a 
emblema de la zona. El roure 
va quedar partit per la mei-
tat i el tronc estava podrit. 
Això va impossibilitar que 
es pogués agafar qualsevol 
tipus de mostra per poder 
fer cries del roure centenari 
en un viver de fills d’arbres 
monumentals. Abans que 
l’arbre caigués, l’any 2009, ja 
s’havien intentat fer cries de 

l’arbre, però aquell any els 
brots no van ser bons. 

El treball de l’empresa 
Forevist, que s’encarrega del 
clonatge d’arbres, ha fet pos-
sible el clonatge a través del 
rebrot de les branques que 
es van poder agafar del roure 
centenari, un cop mort, i del 
qual en van poder extreure 
cèl·lules de fulla fins a poder 
arribar a extreure’n els cro-
mosomes i poder provocar la 
germinació. El procés tenia 
un risc perquè l’empresa mai 

havia treballat amb aquest 
tipus d’espècie. Finalment, 
dos anys després, el procés 
ha donat els seus fruits.

Una de les rèpliques –que 
és de petita dimensió– es 
va ubicar a Santa Maria del 
Montnegre durant les festes 
de Sant Martí en un acte de 
presentació i homenatge 
organitzat per l’Associació 
d’Amics de Santa Maria, amb 
la col·laboració de la Dipu-
tació i l’Ajuntament de Sant 
Celoni; a l’acte van assistir 

alcaldes de diverses pobla-
cions, així com membres de 
clubs excursionistes. Tots 
ells van aportar terra a l’ar-
bre com a mostra d’estimació 
i perquè l’arbre creixi. 

A banda de l’arbre ubicat a 
Santa Maria de Montnegre, 
hi ha dues rèpliques més. 
Una es guardarà per col·locar 
al futur Museu del Bosc de 
Sant Celoni i una altra està a 
l’espera de veure quina evo-
lució fa el nou roure de Santa 
Maria. 

Llinars 

complementarà 

les nòmines dels 

seus treballadors 

de baixa

Llinars del Vallès

J.B.M.

L’Ajuntament de Llinars ha 
aprovat complementar les 
prestacions dels treballadors 
municipals quan estiguin de 
baixa. El govern central va 
aprovar una reducció en les 
prestacions que reben els tre-
balladors públics quan estan 
de baixa laboral. El consistori 
va aprovar el complement de 
les prestacions que percebrà 
el personal funcionari i labo-
ral, segons un acord adoptat 
amb els representants del 
personal a què es va arribar 
fa un mes.

Així, durant els tres pri-
mers dies l’Ajuntament 
complementarà el 50% de les 
retribucions fixes i periòdi-
ques que es percebin el mes 
anterior; del 4t al 20è dia el 
consistori complementarà 
la prestació de la Seguretat 
Social perquè la total sigui 
un 75% de les retribucions 
del treballador, mentre que 
a partir del 21è dia es com-
plementarà fins a arribar al 
100%. Sense aquests comple-
ments de les prestacions dels 
treballadors, aquests es que-
darien sense cobrar durant 
els tres primers dies de la 
baixa, del 4t al 20è només 
cobrarien el 60% i a partir 
del 21è i fins el final de la 
seva baixa, es cobraria el 75% 
de les seves retribucions. 

L’Ajuntament de Llinars 
va aprovar també que, amb 
caràcter excepcional i degu-
dament justificats, els supò-
sits d’hospitalització amb 
ingrés i intervenció quirúrgi-
ca, les empleades embarassa-
des, les víctimes de violència 
de gènere i les malalties 
considerades molt greus en 
situació temporal percebran, 
des del primer dia, fins al 
100% de les retribucions 
fixes i periòdiques que es 
percebin el mes anterior a 
tenir lloc la incapacitat. En 
cas d’incapacitat derivada de 
contingències professionals, 
la prestació reconeguda per 
la Seguretat Social serà com-
plementada, també des del 
primer dia, fins a arribar com 
a màxim fins al 100% de les 
retribucions.

Una acord semblant va 
prendre el mes d’octubre 
passat el ple de l’Ajuntament 
de Sant Pere de Vilamajor 
que, en els mateixos crite-
ris també complementa les 
retribucions dels seus treba-
lladors que estiguin de baixa 
i amb els mateixos percen-
tatges.


