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Tagamanent dóna L’Ajuntament ha presentat el projecte fet per Rob Dubois
articles d’higiene
i neteja a famílies
del poble
Tagamanent

La reforma del Cafè de l’Ateneu de
Sant Celoni preveu habilitar part
de l’espai per a petites actuacions

EL 9 NOU

L’Ajuntament de
Tagamanent ha creat el servei Subministrament Mínim
Garantit que posarà a disposició de totes les famílies que
ho necessitin articles d’higiene personal, neteja i aliments
que les entitats benèfiques
no subministren. Les famílies han d’omplir una graella
on apareixen els productes
inclosos i els rebran periòdicament durant tot l’any.
Per poder desenvolupar
el servei, ja fa un mes que
l’Ajuntament va habilitar
un espai d’ús públic que
esdevindrà el nou magatzem
municipal de productes de
primera necessitat. En la llista, hi ha oli d’oliva, de girasol, lleixiu, detergent multiusos, netejador de terres,
detergent per la roba, sabó
de rentar els plats, gel de
dutxa, xampú, pasta de dents,
desodorant, paper higiènic,
escuma d’afaitar, tampons i
compreses amb ales.
El regidor d’Acció Social i
Participació de Tagamanent,
Roger Castellanos, destaca el
fet que entre els productes
hi ha compreses o tampons
perquè es considera un article de primera necessitat tot
i que “es tracta com un bé de
luxe per l’administració i el
mercat i per això cal garantirlo a les famílies amb dificultats econòmiques”.
“Des de l’Ajuntament no
pretenem que s’entengui
el Subministrament Mínim
Garantit com un servei
assistencial o caritatiu, ans
al contrari, el fet que sigui
municipalitzat i, per tant,
garantit des de l’àmbit
públic, és justament perquè
considerem que disposar-ne
gratuïtament és un dret bàsic
de les persones”, afegeix.

Sant Celoni
EL 9 NOU

La reforma del Cafè de l’Ateneu de Sant Celoni preveu,
entre altres coses, fer possible des del punt de vista tècnic, la independització d’una
part de l’espai per poder ferhi petites actuacions, com
concerts o recitals. Aquest és
un dels elements de l’avantprojecte de rehabilitació que
ha redactat l’arquitecte Rob
Dubois i que l’Ajuntament
ha presentat a membres
d’entitats i col·lectius del
municipi.
L’avantprojecte respon a
l’encàrrec de crear un equipament cultural complementari integrat a l’Ateneu, un
espai de trobada obert amb
servei de bar i habilitat per
acollir-hi àpats i reunions
d’entitats, activitats culturals diverses amb concerts,
tertúlies, arts escèniques o
exposicions temporals.
Per contractar l’equip

El projecte de reforma preveu recuperar la façana original de l’Ateneu

redactor, l’Ajuntament va
demanar una proposta gràfica i un pressupost a quatre
despatxos del municipi, i una
comissió tècnica va escollir
la proposta de Rob Dubois.
A més de l’habilitació d’un
petit espai per a espectacles,
la proposta també preveu

equipar el Cafè amb una cuina per tal que pugui funcionar com a restaurant, crear
una relació visual directa del
cafè amb el teatre, fer una
entrada i sortida proporcionada a les necessitats de les
sales del teatre, rehabilitar
l’espai anomenat el cafetí,

L’oficina de Correus
de Vilalba es trasllada
Vilalba Sasserra

L’oficina de Correus de
Vilalba Sasserra s’ha traslladat a l’edifici de les antigues
escoles un cop han acabat les
obres de rehabilitació que
s’hi han fet. Fins ara, l’oficina postal es trobava en unes
dependències de l’Ateneu
Vilalbenc, a la Carretera
Vella. Amb el trasllat, es
milloraran les condicions de
treball dels empleats de l’oficina però l’horari d’atenció al
públic continuarà essent el
mateix, és a dir, de dilluns a
divendres i de 2/4 menys cinc
d’1 a 1/4 de 2 del migdia.

Directius de l’hospital, el president d’Oncovallès i la directora de Sacom van firmar el conveni

Nou servei de transport a pacients
de radioteràpia de Sant Celoni
Oncovallès firma un acord amb l’Hospital i l’empresa Sacom
Sant Celoni
EL 9 NOU

La Fundació Oncovallès i
l’empresa Sacom (Servei
d’acompanyament al malalt)

ha ampliat el servei de transport col·lectiu per a pacients
de l’Hospital de Sant Celoni
que han de fer sessions de
radioteràpia a l’Hospital
Plató de Barcelona. L’acord

Divendres, 18 de juliol de 2014

és una ampliació del que es
va firmar el dia 11 de febrer
amb l’Hospital de Granollers.
Per un preu el més ajustat
possible, es passa a recollir
els pacients a casa seva i, en

recuperant tota la façana de
vidre que dóna a l’interior
del mateix cafè, redistribuir
els lavabos de la sala gran i
fer-los més accessibles, reduir les façanes actuals a la seva
alçada original, ja que la part
superior de les façanes actuals és postissa, i incloure un
gran aparador cartellera a la
façana principal.
Durant la primera quinzena de setembre, l’arquitecte
lliurarà el projecte bàsic
executiu i després de la
seva aprovació per part de
l’Ajuntament, es licitaran i
s’adjudicaran les obres. Fonts
municipals indiquen que la
intenció és que es pugui disposar de l’espai rehabilitat
dins del segon semestre de
l’any vinent.
El pressupost màxim pel
que fa a la primera fase és de
377.000 euros i s’actuarà a
l’interior del Cafè de l’Ateneu, a l’accés i a les façanes
de l’edifici. En la segona fase,
es rehabilitaran els serveis
del teatre, l’espai el cafetí
i l’habitatge que hi ha al
damunt, on antigament vivia
el responsable del cafè. “El
projecte guanyador ha compaginat un disseny modern
que aprofita molt bé totes les
possibilitats de l’espai, amb
elements tradicionals, com el
fals sostre i la línia de l’antiga façana”, ha dit la regidora
de Cultura, Júlia de la Encarnación.

un vehicle adaptat i un conductor especialitzat en transport sanitari, se’ls acompanya a rebre el tractament i
se’ls retorna després al seu
domicili. S’atendran les persones que demanin el servei
i també els qui provinguin
dels Serveis Socials municipals. El sistema també permet deslliurar els familiars
de l’obligació de traslladar
ells mateixos els malalts.
Per poder fer servir el servei, el pacient s’ha de posar
en contacte amb Oncovallès;
Sacom contactarà amb l’Hospital Plató per concretar el
dia i l’hora i el nombre de
sessions i, un cop s’hagi aconseguit un grup de pacients
que rebin el tractament en
horaris compatibles, s’iniciarà el servei. Prèviament, el
departament d’oncologia de
l’Hospital donarà informació verbal i escrita a tots els
pacients. Oncovallès i Sacom
faran un seguiment del servei per garantir el màxim
benestar per als usuaris i els
seus familiars.
El conveni el van firmar
dimarts representants de
la direcció de l’Hospital de
Sant Celoni, d’Oncovallès
i de l’empresa Sacom. De
moment, es farà una prova
pilot del sistema que durarà
sis mesos i, després, Oncovallès avaluarà l’efectivitat del
projecte.

