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RECORDANT L'AHIR

2007: Mor el jesuïta Lluís
Armengol Audio |

Els esports

Habilitat el PAV 1 perquè les persones que no
poden arribar a casa no passin la nit al ras

El més comentat

Tennis taula:

Marta Gatnau finalitza en 13a posició a l'Estatal sub23
La jugadora de tennis taula de la
UESC, Marta Gatnau, finalitza en 13a
posició en l'Estatal sub-23 disputat a
Valladolid. L'entrenador de la
santcugatenca, Josep Antón, afirma
que és un molt bon resultat ja que és
una jugadora no professional.

SOCIETAT

L

El més llegit

'Ajuntament ha habilitat el PAV1 de la
rambla del Celler, que té calefacció, per a
aquelles persones que no puguin arribar a

casa seva, estigui dins o fora el municipi.
Autobusos de l'Ajuntament i de l'EMD de

[Més notícies]

Valldoreix han traslladat les persones que hi
havia a les andanes de les estacions dels
Ferrocarrils (FGC) del territori i dels districtes

Hemeroteca i cercador

Les notícies, al teu correu

fins a la seu consistorial a causa de la
interrupció del servei de trens. Molts dels
afectats que s'han apropat fins el consistori han
La plaça de Sant Pere llueix de blanc

rebut un entrepà i s'han dirigit a l'estació dels
FGC, que ha habilitat un servei d'autobusos fins
a Sarrià. Tots els CAP de la ciutat estan tancats,

menys el del carrer la Mina, que té obert el servei d'urgències. El Capio Hospital General de
Catalunya (HGC) ha recomanat als seus treballadors, unes 250 persones, que es quedin a
dormir al centre, així com als familiars dels pacients ingressats.
L'Ajuntament recomana no sortir de casa si no és imprescindible i manté activada la fase d'alerta del
Pla de Protecció Civil Municipal. Les cotes altes, sobretot les Planes i la Floresta, són les més
afectades. Un veí ha informat a Cugat.cat que un pi ha caigut sobre una marquesina d'autobús a la
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Llegim!: 'Si oigo...'

A Fons: Nevada

la Fundació UESC

A Fons: l'endemà de

L'Espectacle: Tortell

L'Espectacle:

la nevada

Poltrona

'Carmen'

plaça Josep Playà de la Floresta i ha afectat diverses línies elèctriques.
L'Ajuntament disposa de contenidors amb sal a la via pública per aquells veïns que vulguin fer-ne ús
a l'accés dels habitatges. Aquests contenidors estan situats a les Planes (plaça de la Creu d'en Blau,
camí de Can Flo; camí de Can Flo cruïlla Pere Planes; carrer Molí amb passeig del Desert; carrer Sant
Ignasi de Loiola amb carrer Mª Antònia), La Floresta (plaça del Centre; plaça Josep Playà; Pont del
Diari; plaça Doctor Villar; plaça Rubies; Can Margarit cruïlla Can Pagan; plaça dels Porters) i a Can
Cortés (plaça del Transaval amb avinguda Can Cortés; avinguda Can Cortès cruïlla carrer Abat Odó;
camí Can Cases davant restaurant 'Can Cases').
El dispositiu municipal, dirigit per l'alcalde accidental, Joan Recasens, s'ha activat a dos quarts de set
del matí d'aquest dilluns i continua actiu. Efectius de la Brigada Municipal, set patrulles de la Policia
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Local, sis patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions de l'ADF i una dotació de Protecció Civil
treballen als carrers del municipi per pal·liar els efectes de la nevada. Algunes zones de la ciutat
continuen sense llum, com l'àrea de Can Trabal i alguns punts del carrer Lluís Companys. Els serveis
socials de l'Ajuntament també estan fent un seguiment a persones grans del municipi per mantenirles informades i atendre possibles emergències.
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Puntua aquesta informació :

EN AQUESTA SECCIÓ...

L'AGENDA DEL DIA
17:00h Expo: Infantil

Notícies relacionades
·Tots els centres escolars de la ciutat romandran tancats demà per la nevada

He parlat amb un conegut que està al tren i no és veritat que els acompanyin!. Estan deijats de
la mà de deu i no saben que fer!. A veure si algú amb influència pot contactar amb ferrocarrils o
protecció civil perquè faci quelcom.

Tot a punt per la inauguració

17:00h Cursos i tallers:

del Sincrotró Alba

Informació i inscripcions

La relació entre comunicació

17:30h Conferència:

i conflicte, tema del seminari

'Successions i fiscalitat'

que organitza aquest
dissabte la UNIPAU
Cugat.cat esdevé l'altaveu
de la Fundació UESC

19:00h Xerrada: 'Què pagues
amb el rebut de l'aigua'
19:00h Roda de premsa: Ple
ordinari del mes de març
[Avui]

[Tot el mes]

El mal temps d'aquesta
Joan. Enviat dilluns, 8/mar/10 a les 20:55

http://www.cugat.cat/noticies/Societat/49916.htm

setmana redueix a la meitat

L'ENQUESTA

els participants de la

Seminari monogràfic

caminada popular fins a

UNIPAU
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