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SOCIETAT

Les multes per mala gestió dels
residus creixen un 217% a Terrassa

Interior d’un establiment de
Nostrum ■ ARXIU

ECONOMIA

Nostrum presenta
concurs de
creditors i relleva
Quirze Salomó

Les sancions per abocament
incorrecte de la brossa a Terrassa es van incrementar un
217% l’any 2018 respecte a
l’any anterior. Concretament,
es van obrir 596 expedients
sancionadors que van suposar multes per valor de
182.000 euros. El 66% dels
596 expedients es van obrir
per ús incorrecte dels contenidors (154 per abandonament dels residus a la vorera,
135 per haver deixat residus

que són objecte d’un servei
específic i 107 per no haver dipositat les diferents fraccions
en els contenidors específics),
tot i que també es van posar
sancions per haver deixat volums al carrer sense concertar prèviament la recollida
(44) i per no haver gestionat
els residus comercials d’acord
amb el que dicta l’ordenança
(30). Un total de 440 dels 596
expedients es van obrir en el
darrer trimestre, quan va co-

mençar a funcionar un equip
de reforç del servei d’inspecció amb la contractació de
quatre inspectors i un coordinador. Així, des de fa cinc mesos, a Terrassa hi ha inspectors al carrer tot el dia –al matí ja funcionava un equip– que
comproven in situ la gestió
correcta dels residus a càrrec
dels veïns, la detecció de conductes incíviques i la denúncia
de les persones que cometen
les infraccions. ■ J.R.

127963-1205147Q

La companyia de menjar preparat Nostrum presentarà concurs de creditors i destituirà
Quirze Salomó com a president
i conseller delegat. Salomó serà
substituït de manera interina
per Guillem Junyent, fins ara
conseller. El grup també ha
anunciat que suspèn la contractació d’accions en el mercat
alternatiu borsari. El consell
d’administració de Nostrum ha
decidit presentar el concurs de
creditors després que no hagi
pogut arribar a un acord sobre
el deute no financer amb els
creditors. ■ ACN

ECONOMIA

Mariona Mas Montserrat ha
obtingut el premi Alexandre
Pedrós al millor treball d’economia pública per a menors
de 30 anys. El títol del treball
de Mas, que està acabant la
tesi a la UB i a l’IEB, és What
Happens When Dying Gets
Cheaper? Behavioural. Responses to Inheritance Taxation,i aborda els efectes de la
rebaixa en l’impost de successions, amb dades del tribut a
Catalunya, per mostrar que, si
es fa gairebé nul per a parents
pròxims, incrementa les herències un 40%. ■ REDACCIÓ

SOCIETAT

Més de 400 monitors participen
en la 22a jornada de Fundesplai
Més de 400 monitores i monitores d’esplais d’arreu de
Catalunya van participar ahir
en la 22a jornada anual de la
Federació Catalana de l’Esplai-Fundesplai, que inclou
l’assemblea anual de l’entitat i
una diada formativa.
La jornada, celebrada al
Prat de Llobregat, va aplegar
diferents tallers i cursos, entre
els quals van destacar els
centrats en l’àmbit de la igualtat de gènere i la violència zero, que van abordar com tre-

ballar temes de feminisme i
de gènere a través del joc i
l’educació emocional. Aquestes formacions s’emmarquen
en la campanya EnCORatja’t,
que també inclou accions
concretes per prevenir l’assetjament contra el col·lectiu
LGTBI i que des de l’any passat Fundesplai està fent arribar a més de 85.000 infantes
i joves dels esplais i escoles
on és present.
Coincidint amb la jornada
es va celebrar l’assemblea ge-

neral de la fundació, en què
es va acordar el pla d’actuació
per al 2019 després de fer balanç de l’any anterior: les activitats dels esplais federats
van arribar a 17.129 infants i
joves, un 6,3% més que l’any
anterior.
La federació és l’entitat
que, integrada a Fundesplai,
aplega 113 esplais i projectes
de lleure de 47 municipis de
18 comarques catalanes, amb
1.500 monitores i monitors.
■ REDACCIÓ

167505-1205358L

Mariona Mas
guanya el premi
Alexandre Pedrós
destinat a joves

FUNDACIÓ PRIVADA CASAL
DELS AVIS D’ALFORJA
De 1990 a 2015, 25 anys cuidant les persones grans
amb excel·lència, millorant cada dia.

PLACES DISPONIBLES TANT A RESIDÈNCIA COM A CENTRE DE DIA.
On som?
La residència està situada al centre del poble, a on es troben els comerços, just al costat de l’església.

Què oferim?
174078-1204922Q

Totes les instal·lacions de la Residència i el Centre de dia ofereixen el màxim confort i qualitat als residents. Cal Botó és una
antiga casa pairal remodelada i la casa adjacent, can Serra, és una casa moderna que ha estat construïda recentment
amb els estàndards més alts del mercat.

Disposem d’un gran equip de professionals

178801-1204485L

Metge, Infermera, Fisioterapeuta, Educador social, Psicòloga, Treballadora social, Auxiliars de geriatria, Cuiners i equip
de manteniment
Disposem de places privades lliures per a estades de descans familiar, temporals o permanents.

Per a més informació:
Plaça de Dalt, 1 - 43365 Alforja – Tel. 977 81 60 21
www.casalavisalforja.org i Facebook: Fundació Casal dels Avis d’Alforja

