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Mor Josep Maria 

Argemí, que va 

ser jutge de pau 

de Vilamajor

Sant Antoni de Vilamajor

J.B.M.

Josep Maria Argemí i 
Bohigas, que va ser jutge 
de pau de Sant Antoni de 
Vilamajor, va morir diumen-
ge passat amb 79 anys i va 
ser enterrat a Collsabadell, al 
terme municipal de Llinars. 
Nascut a Manresa l’any 1933, 
Josep Maria Argemí estava 
casat i tenia tres fills. Va 
dedicar la seva vida laboral 
a la direcció d’empreses. 
Sempre havia destacat per la 
seva implicació en el teixit 
associatiu del municipi com 
a organitzador i participant 
en moltes activitats de caire 
cultural. 

Com a apassionat del 
muntanyisme, una activi-
tat que va practicar durant 
tota la vida, va ser fundador 
del l’entitat Caminaires de 
Vilamajor. També era un ena-
morat de la poesia i una de 
les seves grans aficions va ser 
la cuina d’autor per a la seva 
família i amics. Josep Maria 
Argemí va ser escollit jutge 
de pau el mes de febrer de 
2010. “Ha deixat empremta 
per la seva dedicació i saber 
fer”, segons diu un comuni-
cat de l’Ajuntament.

Les entrades a la 
deixalleria de Caldes 
es redueixen per 
tercer any
Caldes de Montbui

El nombre d’entrades a la 
deixalleria de Caldes es va 
reduir l’any passat per tercer 
any consecutiu arran de la 
crisi que provoca la genera-
ció de menys residus urbans 
i comercials. L’any passat es 
van registrar 7.464 entrades 
enfront de les 7.983 de l’any 
anterior i les 9.022 del 2010. 
El màxim històric es va asso-
lir l’any 2009 amb 9.323. La 
deixalleria mòbil, implantada 
l’any 2009, ha crescut, però, i 
ha arribat a 804 entrades.

Josep Maria Argemí

La Caixa ha posat el 50% dels diners

El Montserrat Montero rep 26.000 
euros de la campanya de Gran Centre

J.
V

.

Moment de l’entrega del taló al centre Montserrat Montero

L’empresa insisteix a no donar validesa a l’acord firmat sobre l’ERO

Imesapi acomiada quatre 
treballadors al centre de Granollers

Granollers

EL 9 NOU

El centre d’educació especi-
al Montserrat Montero, de 
Granollers, ha rebut aquesta 
setmana 26.000 euros pro-
cedents de la campanya de 
Nadal de l’associació comer-
cial Gran Centre. Com ha 
passat en els darrers anys, 
l’entitat ha donat el 5% de 
totes les compres fetes amb 
la seva targeta durant la 
campanya de Nadal. De fet, 
la xifra s’ha reduït respecte 
d’altres anys i només es van 
recollir uns 13.000 euros, 
però La Caixa, l’entitat finan-
cera que gestiona la targeta, 
ha posat la resta per arribar 
als 26.000.

La directora de l’escola, 
Carme Gràcia, ha explicat 
que els diners serviran per 
remodelar una aula d’estimu-
lació basal que acull alumnes 
amb pluridiscapacitat. “Per 
a nosaltres és una quantitat 
molt considerable. No estem 
acostumats a rebre aportaci-
ons d’aquestes característi-
ques”, va dir.

La presidenta de Gran Cen-
tre, Montserrat Caussa, va 
remarcar que la campanya de 
Nadal “és un projecte en què 
tots hi guanyem. Gran Cen-

tre connecta l’obra social de 
La Caixa amb la ciutadania, 
s’aconsegueix atendre una 
necessitat social i es poten-
cia el comerç de proximitat. 
Malgrat que la facturació 
d’aquest any ha estat inferior 
encoratgem tothom a fer ser-
vir la targeta perquè tots els 
beneficis que genera rever-
teixen en la ciutat”. 

L’alcalde, Josep Mayoral, 
va afirmar que l’acció de 
Gran Centre “demostra que 
Granollers és plena de gent 
normal que és capaç de fer 
coses extraordinàries i que 

en temps difícils, la força 
està en la gent” i va remarcar 
que “Gran Centre ja ho feia 
quan encara no hi havia crisi. 
El comerç a Granollers és 
especial per la seva qualitat, 
pel seu entorn i perquè té 
ànima i no es tanca darrere 
la seva botiga sinó que té la 
voluntat de construir ciutat 
i generar sinergies entre les 
seves necessitats i les de la 
ciutadania”. 

A l’acte també hi va assistir 
el director de negoci de la 
Caixa de l’àrea de Granollers, 
Josep Maria Mauri.

Granollers
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Imesapi ha tornat a fer un 
gir inesperat en el conflicte 
que manté per reduir des-
peses laborals al centre de 
Granollers. Aquest dijous, la 
direcció va notificar l’acomi-
adament a quatre empleats 
d’aquest centre de treball. 
Entre els acomiadats hi ha 
els dos representants sindi-
cals que van firmar un prea-
cord al voltant de l’expedient 
de regulació temporal que 
l’empresa va invalidar des-
prés d’haver-lo firmat en la 
trobada de mediació davant 
de l’autoritat laboral.

Aquell acord havia trans-
format la suspensió temporal 
de quatre contractes durant 
sis mesos, en una regulació 
segons la qual estarien afec-
tats per l’expedient els 19 
treballadors de la plantilla 
durant una setmana. Després 
de desautoritzar el docu-

ment, la direcció ha fet el 
canvi definitiu, amb els qua-
tre acomiadaments notificats 
aquest dijous, sota l’argu-
ment que s’ha acabat la feina 
que portaven a terme fins ara 
a la companyia.

La primera reacció dels 
treballadors afectats és 
plantejar d’immediat una 
demanda contra aquests 
acomiadaments, perquè con-
sideren que es tracta d’una 
“vulneració de drets fona-
mentals”, donada la condició 
d’afiliats sindicals. “No es 
pot dir que són innecessaris 
el lloc de treball de l’únic 
paleta o l’únic llauner de la 
plantilla d’una empresa de 
manteniment d’enllumenat 
i equipaments municipals”, 
explica un portaveu del sin-
dicat CNT, al qual pertanyen 
els treballadors que van 
firmar el preacord posteri-
orment desestimat per la 
direcció. “La mesura és clara-
ment repressiva”, insisteix. 

Per aquest motiu, la intenció 
dels representants sindicals 
és exigir la readmissió a la 
companyia. La plantilla es 
planteja ara tornar a empren-
dre mobilitzacions en pro-
testa pels acomiadaments i 
per exigir la readmissió dels 
treballadors afectats.

El dilatat conflicte per 
l’expedient de regulació 
d’Imesapi va derivar en una 
vaga de més de quatre set-
manes per exigir la retirada 
de la proposta de l’empresa. 
Passat aquest termini, les 
negociacions es van reobrir 
fins a tancar un preacord 
que, a més de reconduir la 
durada de les suspensions 
de contracte, incloïa, entre 
d’altres, el reconeixement de 
la secció sindical de la CNT 
com a representació dels tre-
balladors. També hi ha sobre 
la taula la recuperació de les 
taules salarials de l’últim 
exercici en compliment del 
conveni del sector.

Sant Celoni 

redueix un 

17% el consum 

energètic dels 

equipaments

Sant Celoni
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Sant Celoni va reduir en un 
17% el consum energètic 
dels equipaments municipals 
gràcies a un pla que ha adap-
tat la il·luminació i la clima-
tització a l’ús real que se’n 
fa i a un control més estricte 
dels equips que es posen en 
funcionament.

Els equipaments esportius 
s’il·luminen amb dos terços 
de les làmpades durant els 
entrenaments i escalfaments 
i amb el 100% durant els 
partits. Als centres educatius 
la primera filera de llums 
propera a les finestres només 
s’engega si és un dia molt 
fosc. A més, s’ha evitat que 
es quedin en espera alguns 
equips elèctrics com ordina-
dors, equips de música, cafe-
teres o microones. També 
s’ha definit la il·luminació 
bàsica amb què ha de treba-
llar el personal de neteja, en 
molts casos amb un terç de 
les làmpades instal·lades i 
assegurant que només s’en-
geguin allà on s’està treba-
llant.

Amb aquestes mesures 
s’ha aconseguit un estalvi del 
16,47% al camp de futbol, un 
17,94% a la biblioteca l’Es-
corxador, un 13,84% a l’es-
cola Montnegre i un 19,79% 
a l’edifici Bruc. A més, en el 
marc del pla d’estalvi, s’han 
reprogramat els horaris d’il-
luminació de les pistes de 
barri d’acord amb els usuaris 
i s’hi han instal·lat polsadors 
de manera que els llums 
s’apaguen mitja hora després 
de la seva encesa manual. Si 
abans s’apagaven a les 11 de 
la nit, ara s’apaguen a les 10.

UPLF va al jutjat per 
reclamar que la seva 
exregidora passi al 
grup de no adscrits
Les Franqueses del Vallès

El partit Unió de Pobles de 
les Franqueses (UPLF) ha 
presentat un recurs conten-
ciós administratiu contra la 
negativa de l’Ajuntament 
de passar la regidora Vanesa 
Garcia, expulsada del partit, 
al grup de no adscrits. Garcia 
va ser expulsada el maig de 
l’any 2011, però va presentar 
un recurs judicial perquè 
considera que el procés va 
ser irregular. El 23 de gener 
les dues parts van exposar els 
seus arguments al jutge i ara 
el procés només està pendent 
de sentència.


