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Una ciutat sobre
dues rodes

El primer secretari, Roman Ruiz, compta amb ser reelegit sense problemes

El PSC farà el congrés comarcal
el 18 d’octubre a Canovelles

Oriol Garangou
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LENO RUIZ
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El primer secretari de la federació
del PSC al Vallès Oriental i diputat
al Congrés, Roman Ruiz, sotmetrà el
seu càrrec a la votació dels delegats
en el congrés comarcal que es farà el
dia 18 d’octubre a l’auditori de Can
Palots de Canovelles. Després d’un
mandat de quatre anys sense alts i
baixos i amb uns resultats electorals
excel·lents en les legislatives i més
que acceptables en les municipals,
Ruiz compta arribar al congrés amb
un suport ampli per ser reelegit.
L’exalcalde de Montmeló, que fa
quatre anys va decidir fer un pas
endavant per tornar a la primera fila
de la vida política del partit, espera
superar en el congrés de Canovelles
el suport que va tenir l’any 2004 en
el congrés de Parets, durant el qual
més del 30% dels delegats no el van
votar.
El primer secretari del PSC del
Vallès Oriental es prepara per reincorporar-se la setmana entrant al seu
escó de les Corts, però va intensificar
els contactes amb les 29 agrupacions
de la comarca durant el mes de juliol
per explicar i debatre el projecte de
la nova etapa que s’obrirà després del
congrés. D’aquestes converses, Ruiz
s’ha endut una impressió positiva,
cosa que el fa pensar en un congrés
tanquil i “de molt consens”. Les diferències, si n’hi ha, s’incriuran més

Roman Ruiz en el darrer consell de federació del PSC del Vallès Oriental

en l’àmbit personal que no en el del
model polític. El líder socialista confia en els fruits de la seva gestió dels
darrers quatre anys durant els quals
diu que ha impulsat la participació
de tothom. “No s’ha marginat a ningú”, assegura.
Al llarg d’aquesta mateixa setmana el grup que redacta la ponència
política del congrés ha d’acabar els
treballs per posar els documents a
disposició de les agrupacions i que
puguin presentar esmenes. Ruiz
remarca que en la ponència s’incideix especialment en qüestions com

les polítiques socials i les infraestructures i en aquest darrera apartat
s’inclou el projecte de la ronda del
Vallès o el tren orbital.
Pel que fa als noms que composaran la nova executiva de federació,
algunes fonts han apuntat que hi
podria haver canvis en el càrrec
de secretari d’organització que ara
ocupa l’alcalde de la Llagosta i president del Consell Comarcal, Antoni
Rísquez. Ruiz assegura que no hi ha
res decidit i que, en tot cas, “Rísquez
continuarà amb un càrrec important
i no descarto que segueixi”.

Jordi Cuminal deixarà la
direcció de la JNC en el
congrés del novembre

Mollet instal·la
contenidors de
deixalles més fàcils
d’obrir
Mollet del Vallès

L’Ajuntament de Mollet instal·larà
al llarg d’aquest mes de setembre un
total de 56 nous contenidors d’escombraries que disposen d’un nou
sistema d’obertura més fàcil d’accionar per als usuaris. Els nous contenidors incorporen un sistema de palanca manual que va unida a l’habitual
pedal d’obertura del model anterior,
la qual cosa fa més fàcil obrir la
tapadora. A més, els contenidors són
més petits i de menys alçada i estan
fets amb polietilè d’alta densitat, un
material plàstic que dificulta que es
puguin cremar. Tenen una capacitat
de 2.400 litres en comptes de 3.200,
com els anteriors. La substitució de
contenidors es va iniciar l’any passat al barri de Santa Rosa i al carrer
Teixidores, al barri de Riera Seca.
D’altra banda, aquest any també
s’instal·laran nous contenidors per a
la recollida de residus orgànics que
incorporen un nou sistema de filtrat
d’olors. La prova pilot d’implantació d’aquest sistema s’iniciarà a la
rambla Pompeu Fabra i els carrers
propers al parc de les Pruneres, on
s’instal·laran un total de 30 unitats.

Sant Celoni
EL 9 NOU

El secretari general de la Joventut
Nacionalista de Catalunya (JNC),
Jordi Cuminal, de Sant Celoni,
abandonarà el càrrec en el congrés
que farà la branca juvenil de CDC el
primer cap de setmana de novembre.
Cuminal, que és regidor de CiU i va
ser candidat a les darreres eleccions al Parlament, ha dirigit la JNC
durant els darrers quatre anys i ara
ho deixa per raons d’edat ja que haurà superat els 30 anys.
Un dels darrers actes de Cuminal al front dels joves de CDC serà
aquest dissabte a la biblioteca municipal de Sant Celoni on es reunirà
la Comissió Executiva Territorial
per engegar oficialment el nou curs
polític. Es preveu l’assistència de mig
centenar de dirigents nacionals i territorials que debatran durant tot el
matí els principals reptes del semestre que tindrà la seva principal cita
política en el congrés de novembre.
La comissió també tractarà altres

Divendres, 5 de setembre de 2008

Cuminal deixarà la direcció de la JNC

qüestions, com la preparació de la
manifestació del 10 de setembre a
la qual la JNC acudirà amb el lema
Dignitat nacional: aturem l’espoli,
i valorarà el ressò de la campanya
d’estiu encapçalada pel títol We shall
overcome.

s veu a venir
que serà el
tema de moda
de la temporada de
tardor a Granollers.
Passada la ressaca
blanc-i-blava, a les
perruqueries i barb e r i e s, p e i x a t e r i es i xarcuteries, tavernes i fondes,
paradetes i botigues, s’ha començat
a escolar un nou assumpte en els
fòrums de tafaneries. Tothom en
parla o n’ha sentit a parlar: “Què
dius nena, a Granollers? Impossible,
no em prenguis el pèl! Que sí xata,
que sí! Dijous ho vaig sentir a plaça
i el meu fill diu que el diari ho duia
l’altre dia”.
Ambicia’t, o el que és el mateix,
un sistema de bicicletes públiques
que ja existeix a més de 30 ciutats
espanyoles, està a punt d’arribar a la
ciutat. Una manera de fomentar l’ús
de la bicicleta per desplaçar-se per
la ciutat com a alternativa al cotxe.
Els granollerins que han fet vacances durant l’agost han comprovat en
tornar com havien aparegut desnivells d’asfalt reductors de velocitat
en alguns carrers i diversos aparcaments per a bicicletes a la plaça
Folch i Torres (Negra) o a la Serrat i

Caldrà aprofitar
l’experiència d’altres
ciutats per evitar alguns
punts foscos com la falta
de carrils bici
Bonastre (de l’Estació).
L’Ambicia’t arriba a Granollers.
“Nen no siguis mal parlat, fes el
favor! Mare, que es diu així!” El
terme Ambicia’t no és nou, el van
inventar a Terrassa fa més d’un any
i ara s’importa a la capital de la part
oriental del Vallès. Però al pregó de
la Festa Major ja va quedar clar que
el nom provocarà més d’un acudit
sobre el caràcter dels granollerins.
Potser hagués estat més fàcil fer
com a d’altres ciutats que han adoptat el sistema, que han optat per
personalitzar el terme: BiciVic a la
capital d’Osona, BiciBur a Burgos o
el BiciCas de Castelló. També existeixen versions angleses del terme,
el Bicing de Barcelona o el Bicity
de Cartagena, i també l’espanyola,
NBici a Pamplona. I encara alguna
versió més rebuscada com el Sevici
de Sevilla, on clarament han apostat
per la vessant més tòrrida del terme.
Deixant de banda el més o menys
encert a l’hora de batejar el sistema, la veritat és que en la majoria
d’aquestes ciutats ha estat un èxit. I
segur que Granollers no serà l’excepció. Ara bé, també caldrà aprofitar
l’experiència d’altres localitats per
evitar alguns punts foscos del sistema, com la falta de carrils bici, la
presència de bicicletes a les voreres
o la presa de consciència d’alguns
conductors acostumats a ser amos i
senyors dels carrers.

