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n Luke Skywal-
ker seria  un 
a l t r e  L u k e 

S ky w a l k e r  s i  n o 
hagués existit l’Obi-
Wan”. En Gus esta-
va a punt d’entrar 
a classe dilluns al 
matí quan li ha sem-

blat llegir aquesta frase en una tan-
ca davant de l’insti. S’ha fregat les 
lleganyes que encara li quedaven als 
ulls i l’ha tornada a llegir, sí, sí, en 
Luke Skywalker seria un altre... i el 
text segueix: “Tots tenim algú a qui 
agrair el que som”. L’anunci el firma 
la FAD, la Fundació d’Ajuda contra 
la Drogoaddicció. 

Va, això segur que no va per mi. 
Als seus 14 anys, en Gus no es con-
sidera un drogoaddicte, ni molt 
menys. Només fuma porros els caps 
de setmana, de divendres a diumen-
ge, i potser algun en època d’exà-
mens, per relaxar-se i concentrar-
se més. Al final les mates li costen 
igual, però sap que si no es fumés el 
peta abans de l’examen li aniria molt 
pitjor. Total, algun porro de tant en 
tant no fa gens de mal, i ja em diràs, 
si només ens ho passem bé, què 
hem de fer sinó riure, i què millor 
per riure que una mica de xocolata o 
maria? Però si la podem plantar fins 
i tot a casa, heu vist la quantitat de 
balcons amb maria a Granollers? Per 
consum propi no hi ha problema, 
mentre no la venguis no et poden 
dir res. A més, diuen que va bé per 
la salut, no?

Alguna vegada sí que se’ls hi 
ha anat de les mans i alguns, tam-
bé el Gus, acaben traient el sopar 
entre els cotxes i arribant a casa 
més blancs que la neu. De neu, de 
pols, de farlopa també n’ha aspirat 
alguna vegada. Ei, però només en 
les grans ocasions, per festa major! 
És el que ens toca, no? No fa això la 
gent jove?

En Gus controla, no s’hi enganxarà 
mai. N’està convençut. No acabarà 
com el Luisma de la sèrie Aida, que 
just ahir feien per la tele. Diu unes 
coses boníssimes, només té ganes 
d’entrar a classe per comentar-ho 
amb els col·legues. Ei, vau veure 
ahir Aida? En Luisma està com una 
cabra, quan va dir “en el colegio 
me llamaban Maradona... claro que 
nunca supe si era por el fútbol”. És 
boníssim, tios!

Un dilluns més, el mestre mira 
el rostre del Gus i el d’altres com-
panys. No es cansarà mai. Potser 
perdrà algunes batalles, però gràci-
es a la seva feina, el mestre, l’Obi-
Wan, aconseguirà que molts Luke 
Skywalker no siguin uns altres Luke 
Skywalker.

Gus

E

L’entrada del regidor de CiU a Sant Celoni va coincidir amb el debat de política general

Jordi Cuminal s’estrena 
com a diputat al Parlament

Cuminal, aquest dimarts, al seu escó del Parlament

Sant Celoni

EL 9 NOU

El regidor de CiU a Sant Celoni Jordi 
Cuminal es va estrenar dimarts com 
a diputat al Parlament de Catalunya, 
coincidint amb el  debat de política 
general. Cuminal ha entrat en subs-
titució de Ramon Camp, que s’ha 
incorporat al Consell General del 
Poder Judicial.

 Cuminal ha assegurat que combi-
narà la seva tasca al Parlament amb 
la de regidor a l’Ajuntament de Sant 
Celoni, dins l’equip de govern. El 
diputat ha destacat que aquesta nova 
responsabilitat “obligarà a modi-
ficar” els seus horaris de regidor, 
però que no canvia la seva “il·lusió i 
energia” de treballar per al municipi. 
“És una tasca que fins i tot podrà ser 
més intensa i global des de la cambra 
de màxima representació al país”, ha 
subratllat. “Per a un nacionalista, ser 
diputat del teu país és un fet molt 
intens i transcendent. Em sento pro-
fundament orgullós”. Cuminal ha 
afegit que encara la responsabilitat 
“amb el màxim rigor i seriositat”.

Jordi Cuminal és regidor a Sant 
Celoni des de l’any 2003. També 
ocupa la Secretaria General de la 
Joventut Nacionalista de Catalunya 
(JNC) des de 2004. Des del juny 

passat, també és secretari de Comu-
nicació de CDC. En les eleccions al 
Parlament de novembre de 2006, 
va ocupar el número 29 de la llista 
de CiU per Barcelona. Els conver-
gents van aconseguir 27 escons a 
la demarcació en aquests comicis. 
A la posició 28 hi havia Montserrat 
Ribera, que va accedir al Parlament 
de Catalunya en substitució d’Esteve 
Orriols, després que fos nomenat 

membre del Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya (CAC).

SEGON DIPUTAT DE SANT CELONI

Cuminal serà el segon representant 
que Sant Celoni ha tingut a la cam-
bra. El primer va ser Josep Maria 
Coll, també de CiU. Coll va ser alcal-
de entre 1959 i 1966, i va ocupar escó 
de diputat de 1984 a 1992.

El Centre de Rehabilitació 
Integral Baix Vallès obté la 
ISO 9001:2000

Mollet del Vallès

El Centre de Rehabilitació Integral 
Baix Vallès de Mollet, que gestionen 
l’Hospital i la Corporació Fisiogesti-
on, ha rebut el certificat de qualitat 
ISO 9001:2000 per a les especialitats 
ambulatòria, rehabilitació i logopè-
dia. És el primer centre català que 
obté la certificació en els tres àmbits. 
Va obrir l’any 2006 al carrer Joaquim 
Mir i ha rebut 7.200 pacients. M.G.B.

ICV tria la nova direcció de 
Granollers

EL 9 NOU

L’agrupació local de Granollers d’ICV 
va escollir dissabte en assemblea la 
nova direcció que encapçala el nou 
president, Josep Casasnovas en subs-
titució de Jaume Vernet. La Comis-
sió Política Local la formen també 
Mireia Caballé (Organització i comu-
nicació), Ferran Ramos (Política 
Municipal), Conchi Caruda (Finan-
ces), Araceli Orellana (Dones amb 
Iniciativa) i Moisés Funes (Joves 
d’Esquerra Verda). Un dels objectius 
de la direcció és recompondre la coa-
lició amb EUiA, trencada en la cam-
panya de les eleccions municipals. 
Casasnovas i Caballé participaran en 
l’assemblea nacional d’ICV que es 
farà al novembre a Sabadell.

“De neu, de pols, de 
farlopa també n’ha 
aspirat alguna vegada. 
Ei, però només en les 
grans ocasions”

S’inicia la construcció 
de la segona escola 
bressol de Santa Eulàlia

Santa Eulàlia de Ronçana

La construcció de la segona escola 
bressol municipal de Santa Eulàlia 
ja està en marxa. Els treballs es van 
adjudicar a l’empresa Bosch Pascu-
al Construcciones per 1,3 milions 
d’euros i el termini d’execució és 
d’uns 8 mesos. La nova llar d’infants 
hauria d’entrar en funcionament al 
setembre que ve a principi del curs 
2009/2010. P.N.

Comença la urbanització 
del Turó del Puig de 
Bellver de Sant Celoni

Sant Celoni

Sant Celoni ha posat en marxa les 
obres d’urbanització del Turó del 
Puig de Bellver que afecta els carrers 
Joan Rigual, Isaac Peral, Consell 
de Cent, Joaquim Costa, Germana 
Reyes i avinguda Verge del Puig. Els 
treballs, que han començat pel carrer 
Joaquim Costa, costaran 1,8 milions 
d’euros i es perllongaran durant uns 
deu mesos.


