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Els funcionaris aixequen la
veu en contra de les retallades
Manifestació. Una concentració davant de l’Ajuntament evidencia el malestar del
col·lectiu amb el Govern espanyol i el l’equip de govern municipal
JR Armadàs

queixa. Els treballadors de
l’Ajuntament han fet sentir
la seva veu contra les refor·
mes i les retallades que ha
anunciat el Govern espa·
nyol. Vestits de negre per il·
lustrar el dol, s’han concen·
trat a les portes del consisto·
ri per expressar el rebuig a
mesures com la reducció de
la prestació d’atur o l’aug·
ment de l’IVA que, segons
ells, “no farà més que enca·
rir les despeses familiars”.
La trobada l’han apro·
fitat els sindicats convo·
cants per expressar en veu
alta queixes a escala muni·
cipal. En el manifest llegit
per la secretària de la CGT
a l’Ajuntament, Anna Lagu·
na, s’ha posat en relleu que
s’han reduït els educadors
a les escoles bressol muni·
cipals i s’ha apujat el preu
per a les famílies, a la vega·
da que s’han augmentat els
sous dels càrrecs de confian·
ça del Govern.
“Es retallen les despeses
d’activitats per a la ciutada·
nia i es col·loca el número 16

“Demano als
treballadors que es posin
al lloc de les persones
que sí que han patit
retallades o de les que
estan a l’atur ”
Mercè Conesa

ALCALDEssa de Sant Cugat

Els treballadors del consistori anaven vestits de negre per demostrar el seu dol #JR ARMADÀS

de la llista de CiU, que no va
obtenir regidoria, a la Funda·
ció Sant Cugat amb un sala·
ri anual de 75.000 euros”, ha
llegit davant d’uns 200 treba·
lladors Laguna. També han
criticat la tancada de dos
dels tres CAP durant el mes
d’agost i han demanat “una
actuació política coherent,
transparent i honesta.”

L’opinió de l’alcaldessa
“El Govern central vol treure
una sèrie de competències als
ajuntaments”. Amb aquestes
paraules l’alcaldessa de Sant
Cugat, Mercè Conesa, rebut·
ja les mesures que Mariano
Rajoy va anunciar al Congrés
el dia 11 de juliol. Conesa pen·
sa que és una atac a l’autono·

mia local i considera que és
jurídicament molt qüestiona·
ble el fet que es puguin reduir
el nombre de regidors en mig
d’una legislatura.
Respecte a la protesta dels
treballadors del consistori,
Conesa assegura que els tre·
balladors de l’Ajuntament no
han patit cap retallada de sou
i que tots els seus llocs de tre·

ball han estat sempre garan·
tits. “Els demano que es posin
al lloc de les persones que sí
que han patit retallades o de
les que estan a l’atur i que
valorin que tenen una feina
que està garantida”, ha decla·
rat Conesa. “No admetré que
els treballadors diguin que
no s’està al seu costat”, ha
sentenciat.
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Sant Cugat és el municipi més atractiu de la
província segons un estudi elaborat per la UB
Edurne Garmendia
redaccio@premsalocal.com

Projecció. Sant Cugat dis·
posa d’un bon entorn per·
què s’hi estableixin empre·
ses d’alt valor tecnològic i de

coneixement. Aquesta ha estat
la conclusió de l’estudi Sistema
Municipal d’Indicadors d’Excel·
lència Empresarial, realitzat per
l’Institut de Recerca Econòmi·
ca Aplicada de la Universitat de
Barcelona a petició de l’Ajunta·

ment de Sant Cugat. L’estudi
ha analitzat la capacitat de les
26 ciutats més grans de la pro·
víncia per mantenir una acti·
vitat econòmica d’excel·lència.
Per fer l’anàlisi s’ha basat en 9
grans indicadors socioeconò·

mics, com el capital humà, sòl
i locals, infraestructures i qua·
litat de vida i medi ambient.
Per fer l’anàlisi s’ha basat en 9
grans indicadors socioeconò·
mics com el capital humà, sòl i
locals, infraestructures i quali·

tat de vida i medi ambient. L’es·
tudi ha utilitzat fonts com l’Ins·
titut d’Estadística de Catalunya
(IDESCAT), el Instituto Naci·
onal de Estadística (INE) o el
Registre d’Afiliats a la Segure·
tat Social.
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ADE vallès
Silvia
Trabalón

El talent per
redescobrir
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unique environment for business
350.000 members all over the world

n moments difícils
la cooperació i col·
laboració ha d’esde·
venir motor fona·
mental per generar siner·
gies i estimular l’activitat
empresarial. ADE Vallès
té com a objectiu fomen·
tar el teixit associatiu
entre directives, empre·
sàries i professionals del
Vallès Occidental i Ori·
ental, promoure’n l’acti·
vitat laboral i/o professi·
onal i donar-los suport,
facilitant informació,
recursos, eines i genera·
ció de coneixement per
evitar la pèrdua de talent
femení en el món empre·
sarial. Sabem que és un
projecte ambiciós, de
llarg recorregut, estem a
l’inici d’una aventura que
tenim per segur que serà
un èxit. Per molts i mol·

Els reptes de
directives i
empresàries han
anat evolucionant
tes pot resultar preten·
siós voler contribuir al
progrés, al perfecciona·
ment i a la visibilitat del
talent femení a l’empre·
sa, però l’equip i les asso·
ciades que estem darre·
re d’ADE Vallès creiem
fermament en la neces·
sitat d’incorporar noves
formes de treball, quali·
tat i professionalitat en el
món empresarial. Noves
formes molt lligades al
lideratge femení, on els
detalls, l’organització,
la intel·ligència emocio·
nal i les relacions huma·
nes esdevenen essenci·
als a l’hora de generar
nous models de treball
eficients i d’èxit en la
nova economia que hem
de construir entre tots i
totes. Els reptes de direc·
tives i empresàries han
anat evolucionant al llarg
dels anys paral·lelament
al paper de la dona en
la societat, des d’ADE
Vallès volem acompa·
nyar el talent femení en
els nous reptes i exigènci·
es que avui es plantegen i
posar-ho en valor.
info@adevalles.org
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