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Felip Puig assistirà a l'assemblea general dels
industrials del Baix Vallès
L'acte per als socis de l'agrupació d'industrials serà el proper 1 de juliol
Dilluns, 1.6.2015

L'Agrupació d'Industrials del Baix Vallès celebrarà el proper 1 de juliol la seva
assemblea general, que comptarà amb un dinar-col·loqui amb el conseller
d'Empresa i Ocupació de la Generalitat, Felip Puig.

Puig és enginyer de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de
Catalunya i diplomat en Administració d'Empreses per la Universitat Politècnica
de Madrid. Va ser conseller de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya
entre 1999 i 2001 i conseller de Política Territorial i Obres Públiques entre 2001
i 2003. Del 2002 al 2003 va ser també Portaveu del Govern.
Prèviament va ser secretari general del Departament de Benestar Social i
conseller delegat i president del Consell d'Administració d'ADIGSA, empresa
pública de la Generalitat.
Diputat al Parlament de Catalunya des de 2003 i portaveu del Grup
Parlamentari de Convergència i Unió fins al desembre del 2007. Ha estat
regidor de Parets del Vallès i conseller comarcal del Vallès Oriental.

IUSF iniciarà el mandat amb un govern en
minoria a Sant Fost
L'alcaldessa Sanmartí no descarta cap acord posterior per formar govern
estable
Divendres, 29.5.2015.

Després que Independents Units per Sant Fost (IUSF), amb l'alcaldessa
Montserrat Sanmartí al capdavant, hagi tornat a ser el partit més votat a Sant
Fost i es quedi de nou a un regidor de la majoria absoluta, la formació aposta
per iniciar el mandat al consistori amb un govern en minoria.

De fet, Sanmartí ha explicat que "no crec que el 13 de juny –data de constitució
dels ajuntaments– tinguem pacte", deia. De moment, la cap de llista d'IUSF vol
assaborir "l'èxit molt important en unes eleccions que eren especials pels
efectes de la crisi i pel vot sobiranista. La ciutadania ha valorat la nostra feina",
conclou.
Així, sense presses, IUSF no iniciarà la ronda de trobades a la resta de
formacions fins la setmana vinent. Sanmartí no descarta cap acord, ja sigui
"pacte o pactes. Tot dependrà de les demandes de les altres formacions", deia.
Qui sí descarta un pacte amb IUSF és ERC, el partit que més ha crescut –
gairebé ha triplicat suports–, amb Xavier Conesa com a cap de llista i que s'ha
convertit en la segona formació més votada i que amb 637 suports ha assolit el
17,87% dels vots i 2 regidors, un més dels aconseguits el 2011. "Ara comença
una nova etapa de treball per ser una alternativa forta de govern d'aquí a
quatre anys", diu Conesa, qui creu que el pacte "ja estava cuinat abans
d'eleccions".

Apunta precisament a una de les sorpreses del 24M, Sumem per Sant Fost,
format per ICV-EUiA i gent propera a Podem i liderat per Núria Fresquet que,
amb 456 vots (12,79%), passa de no tenir representants a l'Ajuntament a
irrompre-hi amb 2 regidors. Els membres de la formació de confluència tenien
previst reunir-se dijous per parlar sobre el seu paper al consistori. "Hem de
debatre si volem entrar al govern o quedar-nos a l'oposició. De tota manera,
dependrà d'IUSF, de la seva voluntat i de si estan a la línia de treballar sobre
els nostres eixos bàsics: transparència, participació i solidaritat", explica el
membre de Sumem, Enrique Jiménez. De totes maneres, la candidatura entén
que "la voluntat del poble està clara i donarem viabilitat al govern d'IUSF.
Potser no els votem, però no participarem en aliances estranyes", conclou
Jiménez.

El PSC lluita per revalidar l’Alcaldia a Mollet,
malgrat la patacada
L’alcalde Monràs es mostra disposat a un pacte amb qualsevol força del
plenari, però també a governar en minoria
Divendres, 29.5.2015

Malgrat l'empat a set regidors amb Canviem Mollet, l'actual alcalde, Josep
Monràs, reivindica el PSC com la força amb més suports i assegura que parlarà
amb tots els partits de l’arc plenari, sense excloure’n cap, per configurar un nou
govern que torni a encapçalar. De fet, la primera ronda de trobades ha
començat aquesta setmana, però el secretari general del PSC, Josep M.
Garzón, assegura que encara no se’n pot extreure cap voluntat perquè ni tan
sols s’han trobat amb totes les forces polítiques.

Els socialistes no descarten cap escenari: “Creiem que és possible un govern
en minoria, tot i que ens agradaria un govern estable, però a dos mesos i mig
de les autonòmiques i a quatre de les generals pot ser complicat”, indica
Garzón. Sigui com sigui, el PSC no tanca la porta a cap aliat per assegurar
l’Alcaldia, tot i ser conscient que Canviem i ERC-MES han descartat un acord

amb el PSC.
“Vells esquemes trencats”
El cap de llista de Canviem, Xavier Buzón, també es postula com a futur
alcalde i el mateix diumenge a la nit, assegurava que assumirà “totes les
responsabilitats que calguin”. La seva companya de files, Marina Escribano
(ICV) considerava que han demostrat que “la confluència feta a pocs mesos
d’eleccions ha arribat a la gent”. “S’han trencat vells esquemes”, exclamava.
Francisco Sancho (EUiA) recordava que “abans no hi havia cap força política
que plantés cara al PSC”.
És cert que els votants han castigat els partits considerats de la vella política
(PSC, PP i CiU), i que han crescut les noves formacions (Canviem i C’s) i ERCMES, que es presentava com a alternativa de canvi. Amb tot, són alguns dels
partits amb menys representació al consistori que tindran la clau de la
continuïtat o del canvi en el govern.

CiU, la clau de la majoria
Davant la fragmentació del consistori i dels primers posicionaments dels partits,
CiU s’han convertit en la formació que decidirà qui encapçalarà el govern de la
ciutat. Conscient que “s’hauran de posar d’acord més de dues forces
polítiques”, Joan Daví veu molt difícil un pacte amb Canviem, “pel concepte de
partit i pel posicionament ideològic”.

Investidura el 13 de juny
Els nous ajuntaments catalans es constituiran el dissabte 13 de juny, segons
marca la llei de règim electoral general. Les sales de plens acolliran la sessió
d’investidura de l’alcalde. Tots els regidors podran votar el seu candidat o el
d’una altra formació. Si cap candidat obté la majoria absoluta (és a dir, més de
la meitat dels regidors), l’alcalde serà el candidat de la llista més votada. En el
cas de Mollet, si 13 o més regidors no donen suport a un mateix candidat,
Josep Monràs revalidarà el càrrec.

Ausolan inverteix 300.000 euros a la seva cuina
central de Mollet
La cooperativa d’origen basc va absorbir la firma molletana cuinats cecoc el
2013
Dijous, 28.5.2015

L’empresa especialitzada en serveis de menjador Ausolan, antiga Cuinats
CECOC, ha fet una inversió de més de 300.000 euros en les instal·lacions de la
seva cuina central situada al polígon de Can Magarola de Mollet. La inversió ha
servit per millorar la seguretat alimentària i també per augmentar la capacitat
productiva.

“S’ha millorat l’espai per poder fer un millor control d’al·lèrgens i intoleràncies
alimentàries en els nostres serveis”, explica Rosa Giné, gerent d’Ausolan a
Catalunya, que compta amb una plantilla a tot el territori de prop de 800
professionals entre cuiners, dietistes, monitors i altre personal logístic, 90 dels
quals a la zona de Mollet.
Ausolan és una cooperativa d’origen basc especialitzada en serveis de
menjador. El 2013 la firma, que forma part de la Corporació Mondragón, va
comprar Cuinats Cecoc de Mollet, una compra que incloïa la cuina central on
cada dia es preparen prop de 5.000 dinars. “Teníem diverses seus a Catalunya
però ens interessava cobrir la zona del Vallès, on teníem molts clients”, explica
Giné, qui destaca que una de les línies de creixement de la cooperativa és la
compra de petites empreses del territori “amb les quals compartim valors i
maneres de fer”. En el cas de Cuinats CECOC, la manca de relleu al front de

l’empresa va afavorir la venda.
Un altre tret diferenciador d’Ausolan, segons Giné, és l’aposta que fa l’empresa
per fer servir productes de proximitat i, si poden ser, ecològics. “A la cuina de
Mollet treballem amb proveïdors que es troben a no més de 35 quilòmetres a la
rodona”, indica Giné.
Projecte pedagògic
En aquest sentit, Ausolan, en el marc del seu projecte pedagògic a les escoles
on fa el servei de menjador, aquests dies ha celebrat la setmana de
l’alimentació sostenible una sèrie d’activitats per conèixer la importància del
consum de proximitat, autòcton i de temporada. Una de les activitats ha estat la
taula de descoberta, on els escolars vallesans, entre ells els de les escoles
Princesa Sofía i Montseny de Mollet, han pogut conèixer productes tradicionals
de la comarca com les hortalisses, la mel de Castellterçol, l’oli de Bigues i
Riells, i els cereals i la farina d’espelta de Gallecs.

