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La vicepresidència del Patronat continua buida, des de la renúncia del rector
Palautordera
vol fer un pla
estratègic per
enfortir l’economia

L’Hospital de Sant Celoni tanca el 2011
amb un superàvit d’uns 400.000 euros

Sta. M. de Palautordera

ICV critica la
“manca de lideratge”
de l’Ajuntament de
Mollet
Mollet del Vallès

El grup d’ICV-EUiA de
Mollet ha criticat el que qualifica de “manca de lideratge”
de l’Ajuntament governat
pel PSC i CiU. La portaveu
municipal, Marina Escribano, ha remarcat l’exemple
de la Mancomunitat El Galzeran, on hi ha Sant Fost,
Martorelles i Santa Maria de
Martorelles i que es podria
ampliar amb Montornès i
la Llagosta, però on no hi
ha previsió que hi participi
Mollet. JL.R.B.

Granollers
E.M

L’Hospital de Sant Celoni
ha tancat el 2011 amb un
superàvit de 385.000 euros.
En concret, ha obtingut uns
ingressos de 17.764.924
euros i unes despeses de
17.379.420 euros. A banda,
també s’ha aprovat el pressupost d’aquest any. Segons
fonts de l’Hospital, inclou
uns ingressos de 17.604.712
euros (un xic inferiors a les
de l’any anterior) i unes despeses de 17.245.732 euros.
Les dades s’han fet conèixer en la darrera reunió ordinària del Patronat de la Fundació Hospital, en què també
es van presentar i aprovar
els noms de quatre nous
patrons, designats pel president de l’entitat, l’alcalde
Joan Castaño (PSC). Els nous
patrons són Maria Blanché,
José Campos, Josep Quitet
i Joan Ventura, tots procedents del teixit associatiu del
municipi. Segons l’alcalde

Una imatge de l’entrada de l’Hospital de Sant Celoni

Castaño, abans els patrons
tenien més relació amb els
partits polítics locals, però
enguany s’ha intentat que
siguin persones representatives del municipi. En concret,
Maria Blanchart havia estat
de la colla gegantera i és una
de les impulsores dels actes
locals per La Marató anual

de TV3. José Campos és un
exrepresentant sindical de
CC i president d’una associació de veïns. Josep Quitet
és president de Creu Roja
Sant Celoni i vicepresident
autonòmic de Creu Roja
Catalunya. Per la seva banda, Joan Ventura havia estat
president de la Mútua Ger-

mandat Sant Joan Baptista i
expresident del Club Esportiu Sant Celoni.
La Junta del Patronat està
formada per 11 membres.
Com a patrons nats hi ha
l’alcalde, que fa les funcions
de president, el jutge de
pau, que fa de vocal nat, i el
rector de la parròquia, com
a sotspresident. El rector de
Sant Celoni, Ignasi Fuster,
però, va dimitir a títol personal el març de 2011, per la
qual cosa, la cadira de vicepresident està vacant i els
membres del Patronat que
ell hauria de renovar s’han
mantingut.
El rector de la parròquia de
Sant Martí de Sant Celoni,
mossèn Ignasi Fuster, va
presentar la renúncia com a
vicepresident del Patronat
de l’Hospital de Sant Celoni
perquè en el centre sanitari
s’administra l’anomenada
pastilla del dia després per
evitar embarassos no desitjats i s’hi fan operacions de
vasectomia.

La residència
La Vinyota
s’inaugura el
proper 7 de juliol
Mollet del Vallès

El proper dissabte 7 de juliol
s’inaugurarà oficialment la
nova residència i centre de
dia La Vinyota per a persones amb discapacitat intel·
lectual. El centre entrarà en
funcionament amb 20 places
al centre de dia i 30 a la residència. A la inauguració hi
acudirà el conseller de Benestar Social i Família, Josep
Lluís Cleries, i l’alcalde de
Mollet, Josep Monràs.

PREPARATS
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ARTS I HUMANITATS
· Traducció i Interpretació
· Disseny (BAU – Barcelona)
ENGINYERIES
· Enginyeria Electrònica,
Industrial i Automàtica
· Enginyeria Mecatrònica
· Enginyeria d’Organització
Industrial (també 2n cicle)
· Multimèdia NOU
CIÈNCIES DE LA SALUT
· Fisioteràpia
· Infermeria
· Nutrició Humana i Dietètica

· Psicologia
· Teràpia Ocupacional
CIÈNCIES
· Biologia
· Biotecnologia
· Ciències Ambientals
· Tecnologia i Gestió U
NO
Alimentària
CIÈNCIES SOCIALS
· Administració i Direcció
d’Empreses
· Administració i Direcció
d’Empreses / Publicitat i
Relacions Públiques

· Administració i Direcció
d’Empreses Nocturn NOU
· Ciències de l’Activitat Física
i l’Esport
· Comunicació Audiovisual
· Educació Social
· Màrqueting i Comunicació U
NO
Empresarial
· Mestre Educació Infantil
· Mestre Educació Primària
· Periodisme
· Publicitat i Relacions
Públiques
· Treball Social
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Santa Maria de Palautordera
estudia fer un pla estratègic
de desenvolupament local
per potenciar els avantatges
competitius del municipi i
aconseguir atreure empreses i millorar la situació
de les existents. També es
busca utilitzar els recursos
humans, socials i institucionals i territorials locals amb
l’objectiu de construir “un
model de creixement econòmic autònom”, segons ha
anunciat en un comunicat.
El regidor de Promoció
Econòmica de Palautordera,
Ramon Arabia, diu que el pla
ha de permetre promoure la
cooperació público-privada
i fomentar el creixement i
l’ocupació de la població.
L’Ajuntament té previst crear un nucli dinamitzador per
desenvolupar el pla, un grup
promotor i una comissió de
seguiment. Es farà una diagnosi sociodemogràfica i una
de socioeconòmica del poble.
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