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El primer tinent d’alcalde demana la defensa d’una línia més sobiranista 

El regidor del PSC de Sant Celoni que 
plega admet diferències amb el partit
Sant Celoni

EL 9 NOU 

El primer tinent d’alcalde de 
Sant Celoni, Jordi Arenas, 
afegeix discrepàncies amb la 
línia de la direcció del PSC 
sobre el procés sobiranista 
català als motius de la seva 
renúncia. Arenas assenyala, 
com ja recollia aquest peri-
òdic dilluns, que el primer 
motiu de la renúncia és labo-
ral, però no amaga que el seu 
criteri sobre la postura que 
ha de mantenir el seu partit 
en l’actual procés. “Només 
s’ha de veure la meva tra-
jectòria, com a membre 
de l’Assemblea Nacional 
Catalana i representant de 
l’Ajuntament a l’Associació 
de Municipis per la Indepen-
dència, per concloure quina 
és la meva postura en el tema 
sobiranista”, apunta Arenas.

Arenas suma aquesta dife-
rència de criteri al motiu 
“principal” de la seva renún-
cia: la dificultat de compa-
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El primer tinent d’alcalde de Sant Celoni, Jordi Arenas, renunciarà al càrrec en el ple de dinarts que ve

ginar la seva feina com a 
pediatre a Barcelona amb la 
dedicació que li suposa ser 

el primer tinent d’alcalde de 
l’Ajuntament de Sant Celoni. 
Arenas, que va ocupar el 

número dos de la llista del 
PSC en les últimes eleccions 
municipals, és, a més, el res-

ponsable de Seguretat Ciuta-
dana a l’Ajuntament.

“La direcció del partit ha 
optat per donar un missat-
ge monolític i penso que és 
una decisió errònia, perquè 
això és incompatible amb la 
necessitat que dins del PSC 
hi pugui haver representades 
totes les posicions”, ha apun-
tat Arenas.

De moment, el tinent d’al-
calde de Sant Celoni manté 
la militància al PSC, encara 
que és una decisió que condi-
ciona a l’evolució que seguei-
xi el partit després de les 
eleccions al Parlament del 25 
de novembre. “Caldrà veure 
si llavors em sento còmode 
amb les posicions que man-
tingui el partit”, diu.

La renúncia d’Arenas, regi-
dor a l’Ajuntament des de 
l’any 2001, es farà oficial en 
el ple municipal que ja s’ha 
convocat per al 30 d’octubre. 
Amb posterioritat prendrà 
possessió el seu substitut, 
Josep Capote. El nou regidor 
ja va ser a l’Ajuntament en 
legislatures anteriors, amb 
responsabilitats sobre l’àrea 
de Seguretat Ciutadana i 
Medi Ambient. Tot i que 
l’opció més viable és que 
Capote ocupi les responsa-
bilitats d’Arenes a l’Àrea de 
Seguretat Ciutadana, l’alcal-
de, Joan Castaño, obre la por-
ta a remodelar el govern.

    PUBLICITAT Serveis

Mercat Sant Martí Sant Celoni, parada núm. 20. Tel. 93 867 59 74

Mercat Sant Carles Granollers, parada núm. 20. Tel. 93 879 57 65

Castanyada, castanyes, vi i molta gresca

Fira de la cervesa, I Fira de la cervesa, amb productors de diferents punts 

de Catalunya

Sopar espectacle, porta’t el teu sopar, allà trobaràs l’aigua, el vi, un munt 

d’espectacles i BINGO amb molts premis

40 anys dels Geganters, exposició de documentació històrica de la colla, 

tots els dies i el dissabte a les 21h sopar de gegants, vine a celebrar els 40anys 

dels geganters

Cursa de llits

Tarda popular, participa en el I concurs

d’estelades i senyeres

Majorets Men, passeja’t amb els Majorets Men

més sexys de Catalunya

MAD 80’s 90’s

Fira medieval, VI Fira medieval amb paradetes

i demostració d’oficis i tallers

Nit de concerts, salta i balla amb l’estrena

de Nini, Mandanga i Le Pim Pam Pum

Jocs infantils

Per consultar horaris i dades

del programa, visiteu la web

www.santestevedepalautordera.cat

La llet
acabada de

munyir

www.lallet10.cat


