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50 anys després de les riuades de 1962, a Ràdio Sabadell 
94.6 volem fer memòria de la tragèdia, conèixer els seus 
protagonistes i analitzar-ne les causes.

50 ANYS DESPRÉS, UN PROGRAMA DIRIGIT I PRESENTAT PER 
JOAN BRUNET I MAURI

El dijous 29 i el divendres 30 de novembre de 2012 a les dotze El dijous 29 i el divendres 30 de novembre de 2012 a les dotze 
del migdia a Ràdio Sabadell 94.6

Amb la col·laboració de la Fundació Bosch i Cardellach i l’Escola Pia de Sabadell.

anys

després

b. padilla
Barberà del Vallès

barberà del Vallès va acollir 
dijous passat la quarta edi-
ció del Fòrum barberà inno-
va al Centre de Negocis de 
la ciutat (Nodus barberà). la 
jornada, que es va iniciar a 
les 8.30 del matí amb diver-
sos tallers i conferències, va 
comptar amb la inauguració 
de l’alcaldessa de barberà, 
ana del Frago, i de l’huma-
noide REEM. 

del Frago i el robot van fer 
una visita pels estands em-
presarials del Fòrum, on l’al-
caldessa va quedar impres-
sionada amb els moviments 
de REEM, assistent de la 
família reial d’abu dhabi, i  
que barberà sigui “la prime-
ra ciutat en la qual ha parlat 
en català”.

Tot seguit es va continuar 
amb la programació d’activi-
tats, destinada a desvetllar 
noves estratègies de reforç 
empresarial que repercutei-
xin en benefici de la compe-
titivitat de la indústria local. 
a les onze es va dur a terme 
el plenari de coneixement i 

innovació social, on es va 
parlar sobre el compromís 
social i la manera com les 
empreses es relacionen 
amb la comunitat i la realitat 
social de la productivitat.

Allà, l’alcaldessa va definir  
barberà com un municipi 
estratègic on la indústria té 
un pes molt important. Més 
tard es va fer una demos-
tració de robòtica aplicada 
a processos industrials. la 

jornada va acabar amb una 
sessió de networking em-
presarial seguint la metodo-
logia de Getting Contacts.

El Fòrum barberà inno-
va és un certamen bianual 
que promou la regidoria de 
promoció Econòmica de 
l’ajuntament de barberà del 
Vallès i que s’estructura en 
tres eixos: congrés, exposi-
ció i networking per reforçar 
la innovació empresarial. n

n BARBERÀ DEL VALLÈS

El robot REEM parla 
en català per primer 
cop a Barberà Innova

L’alcaldessa de Barberà amb el robot humanoide REEM, en la 
inauguració del Fòrum Barberà Innova

b. padilla

Banc Sabadell rebutja els 
canvis a la Llei hipotecària

Tour de xerrades 
del nou Windows 8

aCN
Sabadell

El conseller delegat del banc 
de Sabadell, Jaume Guardi-
ola, ha aplaudit el paquet de 
mesures aprovat pel Govern 
espanyol per aturar els des-
nonaments de les famílies 
amb més dificultats, però ha 
rebutjat qualsevol modifica-
ció de la llei hipotecària que 
faci créixer la generació de 

REdaCCió
Vallès Occidental

avui comença un tour d’actes 
oficials de Windows 8 per la 
comarca, la missió dels quals 
és explicar als estudiants de 
cicles formatius de grau su-
perior i universitaris quines 
característiques i avantatges 
comporta utilitzar el nou sis-
tema operatiu de Microsoft.  
la durada aproximada del 
tour és d’entre 2 i 3 mesos.

algunes característiques 
del nou sistema operatiu 
és que els equips amb un 

pèrdues de les hipoteques 
perquè “automàticament es 
multiplicarien les necessitats 
del capital del sistema finan-
cer” i això acabaria tenint 
efectes “terrorífics” sobre el 
capital. Sobre la situació po-
lítica a Catalunya, Guardiola 
ha demanat als responsables 
polítics que trobin “escenaris 
d’estabilitat”.

En un esmorzar informatiu 
a Madrid, Guardiola ha afir-

Windows 7 que instal·lin 
Windows 8 notaran un in-
crement del 33% de ren-
diment. Una de les coses 
que ha treballat Microsoft 
ha sigut la sincronització de 
dades de manera simultània 
entre dispositius. així, si uti-
litzem el mateix compte en 
tots els dispositius i fem un 
canvi des del mòbil, trobem 
el canvi en els altres dispo-
sitius amb el mateix compte. 
També es tenen presents els 
dispositius tàctils; està pen-
sat especialment per a les 
tauletes tàctils. 

mat que l’Estat és un dels 
països amb més facilitats per 
a l’accés a l’habitatge perquè 
“les hipoteques són barates, 
llargues i generoses” en ter-
mes econòmics. “aquesta 
és la realitat i la foto exacta i 
precisa del sector” i, per tant, 
“la realitat dramàtica de la si-
tuació de moltes famílies i del 
problema del desnonament 
no ens ha de fer perdre de 
vista la visió global”, ha dit. n

El que sens dubte com-
porta un canvi radical res-
pecte a les altres versions 
és el menú d’inici. l’escripto-
ri clàssic passa a segon pla 
per cedir el lloc a les icones 
que s’actualitzen en temps 
real, on es poden veure les 
últimes notícies, el temps, 
l’economia... i, fins i tot, les 
notificacions que arriben de 
les xarxes socials, entre al-
tres possibilitats. 
   El tret de sortida es donarà 
avui a Sabadell, al Centre de 
Formació professional Taulé 
Viñas, a partir de les sis de 
la tarda, on l’Héctor Martínez 
(@hmartineztobar, a Twitter), 
MSp a Microsoft i organitza-
dor del tour, ens explicarà la 
nova era de Windows. n
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*Empleats reals d’Agrupació

REdaCCió
Sant Quirze del Vallès

l’ajuntament de Sant Quirze 
del Vallès va aprovar el pres-
supost municipal per a l’any 
2013 amb els vots favora-
bles de CiU, pp i pSC-pM i 
els vots en contra de Junts 
per Sant Quirze i iCV-EUia. El 
pressupost consolidat per a 
l’any vinent, tenint en comp-
te l’ajuntament i l’empresa 
municipal COMU, és de 
20.471.761 euros. D’aques-
ta xifra es desprèn que el 
pressupost d’ingressos de 
l’ajuntament per a 2013 és 
de 17.605.315 euros; uns 
270.000 euros inferior a 
l’any passat, i un 7% menys 
que els darrers dos anys.

pel que fa a les despeses, 
ascendeixen a 17.605.315 
euros. En aquest sentit i de 
la mateixa manera que els 
ingressos, el descens acu-
mulat en els dos darrers 
exercicis s’apropa igualment 
al 7%. Segons va explicar 
el tinent d’alcaldia d’Eco-

nomia, “continuem amb la 
missió d’aquest equip de go-
vern d’apostar per un pres-
supost equilibrat i ajustat a 
la capacitat de Sant Quirze, 
per tal de donar un millor 
i més eficient servei amb 
menys recursos. És a dir, 
estem presentant un pres-
supost auster però eficient”. 
Vidal també va fer referència 
a la importància que Sant 
Quirze del Vallès sobrepas-
si els 20.000 habitants, ja 
que suposarà un increment 
important en la participació 
dels tributs de l’Estat com a 
suport a la prestació de ser-
veis que s’estan donant.

de fet, el Govern munici-
pal va manifestar mitjançant 
aquest pressupost que els 
objectius per a l’exercici de 
2013 se centren en millo-
rar la qualitat de vida de les 
persones i atendre les ne-
cessitats personals de més 
carència de la ciutadania: 
equipaments i serveis, ben-
estar social, solidaritat i edu-
cació, entre altres. n
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Un pressupost de 
20’4 milions d’euros 

Les patronals volen 
menys pressió fiscal

Protesta de la PAH a la seu de CatalunyaCaixa, a Barcelona
CaMpUZaNO, ORiOl / aRXiU - aCN

CatalunyaCaixa i 
Càritas ofereixen 
pisos de lloguer 

aCN
Vallès Occidental

CatalunyaCaixa immobiliària i 
Càritas s’han unit per afavorir 
l’accés a l’habitatge a perso-
nes en situació de precarietat 
o en risc d’exclusió social i 
han signat un acord per oferir 
pisos destinats al lloguer soci-
al a Sabadell i Terrassa. Els pi-
sos que cedirà l’entitat tenen 
una renda mitjana de lloguer 
de 170 euros mensuals. Ca-
talunyaCaixa ja ha formalitzat 
més de 1.100 contractes de 

lloguer social a preus inferiors 
a 300 euros, dels quals 500 
són gestionats per organis-
mes socials i municipis.

Segons l’entitat financera, 
participa activament en la 
recerca de solucions per a 
les famílies que veuen com 
el descens dels seus ingres-
sos posa en perill el seu ha-
bitatge. El 6 de novembre, 
l’entitat va paralitzar tots els 
llançaments per estudiar una 
solució perquè les famílies 
afectades puguin accedir a 
un habitatge. n

n VALLÈS OCCIDENTAL

ENRiC COMpaNy

60 anys de Cafès Pont. Cafès pont va celebrar a 
Sabadell els 60 anys d’èxits en el seu projecte empresa-
rial, vinculat al país i als seus valors: qualitat, innovació 
i excel·lència. L’acte va comptar amb Josep Maria Pelegrí, 
conseller d’agricultura, Ramaderia, pesca, alimentació i 
Medi Natural; Montserrat Capdevila, tinent d’alcalde de 
l’ajuntament, i clients, treballadors i amics. 

REdaCCió
Sabadell

piMEC, CiESC i la Cambra 
de Comerç han demanat a 
l’ajuntament de Sabadell que 
congeli les taxes i els impos-
tos, després que les ordenan-
ces aprovades de manera 

inicial per al 2013 prevegin 
un 3% d’augment en tots els 
tributs, i un 4,7% de pujada 
en el de residus. El consistori 
recorda que, segons la Cecot, 
Sabadell és la segona ciutat 
de l’Àrea Metropolitana amb 
menys pressió fiscal per a les 
empreses. n


