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Baix Montseny

El segon
‘networking’ del
Montseny aplega
40 persones

Els dos municipis sol·liciten a Interior que la policia local de Palautordera actuï a Sant Esteve

Sant Esteve i Palautordera acorden
compartir la policia puntualment

Sant Celoni
Santa M. de Palautordera

L.C.

El segon Casual Networking del Baix Montseny va
aplegar una quarantena
d’emprenedors i empresaris
de la comarca que van poder
establir contactes, iniciar
projectes de cooperació, compartir diverses experiències
o debatre sobre el procés de
la construcció d’una empresa
fins a la seva consolidació.
La trobada també va servir
per presentar el llibre Escola
d’emprenedors, de Ferran Peiró, Guillem Pedrix i Albert
Torruella, tres persones amb
contacte i coneixement de
l’emprenedoria, i que pretén
ser una ajuda a tota aquella
persona amb alguna idea
d’empresa. El llibre inclou
consells pràctics, casos reals
d’emprenedors i maneres
per solucionar possibles
problemes. La jornada va ser
organitzada per l’Associació
d’Emprenedors i Emprenedores del Baix Montseny.

Laia Coll

Els ajuntaments de Sant
Esteve i Santa Maria de
Palautordera demanaran al
Departament d’Interior de
la Generalitat que la Policia
Local de Palautordera pugui
actuar al terme municipal
de Sant Esteve en moments
puntuals com la festa major
o les festes de la tardor.
Sant Esteve no té un servei
policial propi, només un sistema de vigilància i, segons
la llei actual, la policia de
Palautordera no té competències per actuar a Sant
Esteve. No obstant això, els
dos ajuntaments han mostrat
la voluntat que aquest punt
canviï perquè, tal com explica l’alcalde de Palautordera
Jordi Xena (CiU), quan hi ha
una festa major a un dels dos
municipis “automàticament
afecta l’altre, i si s’ha d’actuar val la pena poder-ho fer
des de l’origen”.
D’altra banda, els dos

Membres dels dos equips de govern, en la primera reunió per mancomunar serveis entre els dos municipis

ajuntaments han començat
aquest mes a tenir reunions
per mancomunar serveis com
les brigades municipals o
temes culturals per guanyar
efectivitat i estalviar recursos, aprofitant la proximitat
dels dos municipis. Salvador

Cañellas (CiU), alcalde de
Sant Esteve, ha explicat que
ja hi ha serveis conjunts i
que en altres ocasions els
dos pobles ja han col·laborat
entre ells, però ara el que es
fa és “formalitzar-ho”. En
aquest sentit Cañellas ha

destacat la voluntat d’intentar buscar coses en benefici
dels dos” i “estalviar recursos”. La intenció és que a
partir d’aquest 2012, hi hagi
un mínim de dues trobades
l’any entre els dos equips de
govern.

Vilalba aprova el
fraccionament
de l’IBI

L’Hospital de Sant Celoni
adquireix 40 butaques d’última
generació per als interns
L.C.

L’Hospital de Sant Celoni té
una quarantena de butaques
d’última generació a les habitacions de la segona planta
del centre que milloraran
la comoditat dels pacients
ingressats. La butaca, que
també es pot convertir en
llit, permet posar dempeus
pacients amb mobilitat
reduïda, sense cap esforç
per al pacient o la infermera.
Aquestes noves butaques
també poden convertir-se
en una cadira de rodes per a
espais interiors i incorporen
serveis útils com suport per a
bossa de fluids i de sèrum, a
més d’un comandament per
regular la posició del respatller i del reposapeus i aixecar
els recolzabraços, fet que
facilita que el pacient pugui
passar de la butaca al llit sense esforç.
La direcció de l’Hospital
signarà a principis d’any un
conveni definitiu amb una
empresa externa que l’hospital va contractar al setembre
per la substitució i manteniment de les butaques. El

servei d’utilització d’aquestes butaques-llits és gratuït
per als pacients de l’hospital
i per als acompanyants, sempre hi quan s’utilitzi com a
butaca. Si els acompanyants
volen transformar-la en
posició de llit, el servei té un
cost (estipulat per l’empresa
externa) de 5 euros per nit o
bé es pot adquirir un abonament de 20 euros per 5 nits.

LAIA COLL

Sant Celoni

Vilalba Sasserra

Les butaques es poden convertir en llit i permeten posar dempeus l’usuari

ELS PASTORETS JA FAN CAMÍ

L’Ajuntament de Vilalba
Sasserra ha aprovat el fraccionament dels tributs corresponents a l’IBI i de la taxa
d’escombraries en la recaptació corresponent a l’any
2012. Qui vulgui beneficiar-se del fraccionament ho
haurà de sol·licitar a l’ORGT
de la Diputació de Barcelona
a Sant Celoni des del 2 de
gener fins al 30 de març. Per
a l’any 2012 es manté la taxa
de recollida d’escombraries,
que és de 151,93 euros per
habitatge. J.B.M.
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VARIETAT en VINS i CAVES
amb el grup de teatre L’horitzó
Si ens voleu acompanyar i passar
una bona estona,
les representacions seran:

Dia 25 de desembre, a les 22.00h
Dia 26 de desembre, a les 18.30h
• Dia 1 de gener, a les 18.30h
• Dia 8 de gener, a les 18.30h
•
•

Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera

Divendres, 23 de desembre de 2011

