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Especial Baix Montseny

Sant Celoni
estrena dues noves
escombradores per
millorar la neteja viària
Els nous vehicles fan menys soroll
Sant Celoni
EL 9 NOU

Sant Celoni ha posat en
funcionament fa uns dies la
nova maquinària de neteja
viària. Es tracta de dues
noves escombradores, una
amb capacitat per a tres
metres cúbics i una altra de
quatre i dos bufadors elèctrics. La nova maquinària és
menys sorollosa, disminueix
les emissions de gasos i suposa una important millora

Sant Celoni
incorpora un
habitatge per
a necessitats
socials

del servei, especialment en
moments puntuals de l’any
en què és produeix la caiguda
de les fulles dels arbres.
La nova maquinària es
caracteritza, també, per l’important poder de succió, una
major capacitat d’emmagatzematge de brossa i per tenir
més velocitat, ja que es pot
moure fins a 40 quilòmetres
per hora, cosa que redueix
els temps de desplaçament
des de la base fins als punts
de treball.

Més de 200 professionals tracten
a Sant Celoni sobre la millora de
l’atenció urgent en medi rural
Sant Celoni
EL 9 NOU

Sant Celoni

L’Ajuntament de Sant Celoni
i l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya (AHC) han ampliat el conveni de col·laboració
que mantenen des de l’any
2012 i han incorporat un
nou habitatge propietat de
l’AHC als dos que ja hi havia
per destinar-lo a programes
socials. El ple municipal
de dilluns va aprovar per
unanimitat l’ampliació del
conveni.
A més d’aquests tres habitatges, l’Ajuntament de Sant
Celoni disposa de sis pisos
més en el marc del programa Lloguer segur. Així, el
municipi suma ja un total de
9 habitatges que es poden
destinar a atendre situacions
d’emergència de famílies
del poble amb pocs recursos
que hagin estat víctimes
de processos de pèrdua de
l’habitatge perquè no poden
continuar pagant la hipoteca
o bé perquè no poden fer
front a un lloguer a preu de
mercat.
Segons fonts municipals,
per als propers mesos es
preveu la inclusió de dos
nous pisos més, de propietat
municipal. Des de l’Ajuntament es continua treballant
per poder comptar amb més
habitatges socials dins de
les diferents actuacions que
proposa el Pla Local d’Habitatge per al període 20122017. Segons un cens fet per
l’Ajuntament, a Sant Celoni
hi ha actualment més de 30
pisos buits propietat d’entitats financers.

Una de les noves màquines escombradores que netegen els carrers des de fa un parell de setmanes

Més de 200 professionals de
les emergències es van reunir dilluns a l’Ateneu de Sant
Celoni en una jornada de formació del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM)
per parlar sobre la millora
de l’actuació conjunta en el
medi rural. La sessió es va
adreçar a professionals sanitaris d’urgències, bombers,
policies i centres d’atenció
primària.
L’objectiu era actualitzar

els coneixements i la pràctica
assistencial a la zona del Baix
Montseny. El primer bloc va
parlar sobre l’actuació del
centre coordinador emfatitzant en la seguretat dels
equips i el segon en el trasllat dels pacients per mitjans
aeris o terrestres.
El director general del
SEM, Francesc Bonet, va
donar a conèixer els nous
Vehicles d’Intervenció
Ràpida (VIR), que són més
àgils que les ambulàncies
i permeten arribar abans a
qualsevol incident per tal de

Divendres, 26 de setembre de 2014

Un dels nous vehicles VIR que ha presentat el director del SEM

poder començar a atendre
abans les persones afectades. Aquestes unitats estan
integrades per un metge, un

tècnic en transport sanitari i
tenen el mateix equipament
mèdic que una ambulància
de suport vital avançat.

