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POLÍTICA I SOCIETAT 10 NOU9EL

CiU i ERC 

rebutgen incloure 

l’escola Quatre 

Vents al pressupost 

del 2013

Canovelles

EL 9 NOU

Els grups parlamentaris de 
CiU i ERC van votar en con-
tra d’una proposta de resolu-
ció presentada pel PSC que 
demanava incloure la cons-
trucció de l’edifici definitiu 
de l’escola Quatre Vents, de 
Canovelles, en el pressupost 
de la Generalitat d’aquest 
any 2013. La proposta va 
tenir el vot favorable de la 
resta de grups.

El rebuig del Parlament 
a posar data a l’esperada 
nova escola ja ha provocat la 
reacció de la comunitat edu-
cativa d’aquest centre docent 
de Canovelles, que aquest 
mateix divendres es manifes-
tarà davant la seu del Depar-
tament d’Ensenyament. La 
sortida dels manifestants 
està prevista per a 2/4 de 10 
del matí des de la porta de la 
mateixa escola.

La Comissió de Preus rebaixa l’augment fins al 2,9%

La Generalitat tomba l’augment 
de preu de l’aigua del 19% que 
pretenia aplicar Sorea a la Llagosta
Granollers

EL 9 NOU

La Comissió de Preus de 
Catalunya ha donat la raó a 
l’Ajuntament de la Llagosta 
en el litigi que manté amb 
l’empresa concessionària del 
servei d’aigua potable, Sorea, 
i ha fixat l’augment de la 
tarifa en un 2,9% en comptes 
del 19% que pretenia aplicar 
la companyia.

El ple de l’Ajuntament de 
la Llagosta només va auto-
ritzar Sorea a aplicar un 
augment del 2,9% en el preu 
de l’aigua, però davant la 
insistència de l’empresa per 
forçar un augment del 19%, 
va demanar una resolució 
a la Comissió de Preus, que 
depèn de la direcció general 
de Comerç de la Generalitat, 
que finalment ha acceptat 
els arguments aportats per 
l’Ajuntament i les accions 

que està duent a terme per 
reduir el cost del subminis-
trament d’aigua.

Entre les mesures que ha 
adoptat l’Ajuntament hi ha 
l’ampliació de l’ús de l’ai-
gua del pou de Can Xiquet 
amb l’objectiu de pal·liar els 
efectes que l’increment del 
preu de l’aigua pugui tenir 
en el rebut de subministra-
ment. Així, l’Ajuntament 
espera cobrir, si es produeix, 
qualsevol desequilibri a 
finals d’any quan s’analitzi el 
compte d’explotació de l’em-
presa Sorea amb l’objectiu 
que tingui el menor impacte 
possible en la ciutadania.

L’alcalde de la Llagosta, 
Alberto López (ICV-EUiA) 
considera que la decisió avala 
els plantejaments munici-
pals. “L’Ajuntament està tre-
ballant per reduir els costos 
associats a la prestació del 
servei de subministrament 

d’aigua i evitar increments 
brutals del rebut”, diu.

El de la Llagosta no és 
el primer ajuntament que 
rep una resolució favorable 
de la Comissió de Preus. A 
principis de febrer també va 
donar la raó a l’Ajuntament 
de Canovelles enfront de 
la intenció de Sorea d’apli-
car un augment del 33%. 
L’Ajuntament, en aquest cas, 
va denegar l’augment argu-
mentant que, segons una 
auditoria, hi ha una quan-
titat econòmica a favor de 
l’Ajuntament, corresponent a 
la part del rebut que es paga 
per inversions.

Altres ajuntaments han 
aplicat augments més elevats 
del rebut. Llinars el va aug-
mentar en un 11% i Mollet 
en un 20%. El cost de l’aigua 
es va disparar després que 
ATLL decidís aplicar un aug-
ment del 70% l’any passat.

ERC de Granollers 
lliura el segon premi 
Salvador Casanova

Granollers

ERC de Granollers lliurarà 
dijous vinent, 16 de maig, el 
segon guardó Salvador Casa-
nova, que en aquesta edició 
s’ha concedit als mestres 
impulsors de l’escola catala-
na. El lliurament es farà a les 
7 de la tarda a la sala d’actes 
de la parròquia de Sant Este-
ve de Granollers i comptarà 
amb la col·laboració musical 
de la Pereanton JazzBand i la 
Coral de Famílies del Perean-
ton. El premi distingeix per-
sones o entitats vallesanes 
que hagin destacat pel servei 
al país i la feina a favor de la 
llengua, la cultura i la nació.

Conferència de la 
consellera de Benestar  
i Família a Sant Celoni

Sant Celoni

La consellera de Benestar i 
Família, Neus Munté, farà 
una conferència aquest 
divendres a 2/4 de 9 del 
vespre a la sala Bernat 
Martorell de Sant Celoni. El 
títol serà “Què està passant a 
Catalunya?”.

    PUBLICITAT Fira

• Infants de 4 mesos a 3 anys

• Ambient tranquil i personal professional

• Atenció personalitzada en grups reduïts

• Cuina pròpia amb productes de proximitat

• Activitats: Llengua anglesa

Piscina

Tallers amb participació familiar

• Sortides: teatre, colònies, descobrim l’entorn

• El nostre objectiu: el desenvolupament global dels infants 

experimentant a partir dels sentits i el propi cos

• Flexibilitat d’horaris de les 7.30h a les 18.30h

• Opció d’acollida i/o permanència matí/migdia/tarda 36

Matrícula.............................................................................90

Matí (8.45 a 12.00h)..........................................................200

Mitja jornada (8.45 a 15.00h)............................................315

Matí i tarda (8.45 a 17.00h inclòs dinar i berenar) ............330

Atenció exclusiu nadons (8.45 a 17.00h) .........................285

Tarda (15 a 17.00h inclòs berenar) ...................................200

MATRÍCULA OBERTA CURS 2013-14

En funcionament
NOU SERVEI DE

SUPORT FAMILIAR
(obert a infants

no escolaritzats al centre)

CANGURATGE
A L’ESCOLA

· Dies esporàdics 20 /dia
· Hores convingudes 6 /h

18 ANYS
CREIXENT
AMB ELS

VOSTRES FILLS
GRÀCIES PER

LA VOSTRA
CONFIANÇA!

ESCOLA PRIVADA AUTORITZADA PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT C. Garrofer, 18 -  L’Ametlla del Vallès
elcarrilet.escolabressol@gmail.com

VINE I T’INFORMAREM!

93 843 02 50
Berta Alerm i Rosa M. Martínez


