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L’acte de benvinguda al veí del municipi es farà la primera quinzena de setembre

Sant Fost prepara una rebuda veïnal 
al cooperant Roque Pascual

La Batllòria 
estrena el nou pas 
per a vianants per 
sota de la C-35
La Batllòria

Un centenar de veïns de 
la Batllòria van participar 
aquest dissabte passat en 
la inauguració del nou pas 
soterrat per a vianants que 
l’Ajuntament ha construït 
per sota la carretera C-35. 
El nou pont facilita l’accés a 
l’estació de tren de Gualba i 
a l’empresa Inacsa, situades a 
l’altra banda de la C-35. Van 
assistir-hi l’alcalde Francesc 
Deulofeu, la regidora Dolors 
Lechuga, que era la presiden-
ta del consell de poble de la 
Batllòria quan es va iniciar 
el procés de construcció, i 
l’actual president del consell, 
Manel Bueno. N
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Pascual durant la seva intervenció la matinada de dimarts a l’aeroport del Prat, poc després d’arribar a Barcelona

Pancarta a Sant Fost en favor de la llibertat

Sant Fost

L’Ajuntament de Sant Fost va col·locar fa mig any la pan-
carta de la fotografia. Tot i que no fa referència explícita al 
cooperant Roque Pascual, el consistori la va instal·lar per 
expressar el seu rebuig pel segrest d’aquest veí del poble.
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Sant Fost de C.

O.R.

L’Ajuntament de Sant Fost 
està preparant una rebuda 
institucional al cooperant 
Roque Pascual, veí del muni-
cipi, que ha estat alliberat 
aquest dilluns juntament 
amb Albert Vilalta després 
d’estar 267 segrestats en 
algun indret del nord de 
Mali per la branca al Magreb 
d’Al-Qaida. El consistori pre-
veu celebrar l’acte de benvin-
guda durant la primera quin-
zena de setembre, segons ha 
explicat l’alcalde accidental 
Antoni Pinyero. “Es farà una 
rebuda institucional oberta 
a tots els ciutadans i ciutada-
nes”, detallen en un comuni-
cat. “Li donem la més cordial 
benvinguda a casa nostra, 
que és la seva”, afegeixen. 

Fa nou mesos, el cooperant 
va ser segrestat a Mauritània 
per la facció d’Al-Qaida al 
Magreb Islàmic quan parti-
cipava en una caravana soli-
dària amb l’ONG Barcelona 
Acció Solidària. En concret, 
viatjava en l’últim vehicle 
amb els cooperants Albert 
Vilalta i Alícia Gámez, que 
també van ser segrestats, tot 
i que Gámez va ser alliberada 
el passat mes de març. 

Roque Pascual, que és dele-
gat d’una constructora de 
Santa Coloma de Gramenet, 
i Albert Vilalta van arribar 
la matinada de dimarts a 
l’aeroport del Prat, on els 
esperaven, entre altres, el 
president de la Generalitat, 
José Montilla, i l’alcalde de 
Barcelona, Jordi Hereu. Pas-
cual, que s’ha aprimat 22 qui-

los durant el seu captiveri, va 
agrair emocionat l’esforç de 
les autoritats per aconseguir 
el seu alliberament. “Ens han 
tractat correctament dins 
de les mancances d’aquesta 
gent”, ha explicat el coope-
rant de Sant Fost en la seva 
curta compareixença. “Estic 
molt agraït per tota la gent 
que s’ha manifestat”, va afe-
gir. També, va dedicar unes 
paraules a la seva família, a 
la qual diu que “compensarà 
el disgust” que ha suposat 
aquest temps de segrest. “Ha 
estat un procés llarg i molt 
complicat amb una gent molt 
especial”, va afegir Pascual, 
que va acabar demanant 
“dues setmanes de vacan-
ces” per recuperar-se de la 
situació al costat de la seva 
família.

Parets arreglarà 450 
fanals per reduir la 
despesa de llum i la 
contaminació
Parets del Vallès

L’Ajuntament de Parets 
arreglarà 450 fanals del barri 
de l’Eixample per reduir la 
despesa de llum i la contami-
nació lumínica. El projecte 
inclou, també, la substitució 
d’unes 80 estructures de 
fanals que estan deteriora-
des. L’objectiu de la reforma, 
que tindrà un cost de més de 
170.000 euros, és aconseguir 
millorar el nivell lumínic al 
sector sud del barri de l’Ei-
xample. El projecte, que s’en-
globa dins el Pla d’Ordenació 
Ambiental de l’enllumenat 
públic per a la protecció del 
medi nocturn del municipi, 
compta amb la col·laboració 
de l’Institut Català de l’Ener-
gia i la Direcció General de 
Qualitat Ambiental de la 
Generalitat.

Sant Celoni acull 
el banc de sang 
aquests divendres 
i dissabte
Sant Celoni

Sant Celoni acollirà la 
campanya del banc de sang 
aquests divendres i dissabte 
dins els actes previs a la festa 
major. Els horaris per fer les 
donacions són: divendres de 
5 de la tarda a 9 del vespre i 
dissabte, de 10 del matí a 2 
del migdia i de 5 de la tarda 
a 9 del vespre. Aquesta serà 
la primera prova de la com-
petició del Corremonts. Els 
donants hauran de dipositar 
el seu vot per a la colla dels 
Senys o per a la dels Negres 
en una proveta gegant que 
estarà instal·lada a Can 
Ramis, on es faran les dona-
cions. Així, guanyarà aquest 
primer punt la colla que hagi 
aconseguit més donants. 

Montornès rep més 
de 600 propostes per 
incloure al pressupost 
de l’any vinent
Montornès del Vallès

L’Ajuntament de Montornès 
ha rebut més de 600 propos-
tes de millora per incloure 
als pressupostos de l’any 
vinent. El consistori està 
avaluant les aportacions. En 
concret, hi van participar 
unes 280 persones i entitats 
del municipi. De les propos-
tes sorgides, un 25% estan 
relaciones amb parcs, jardins 
i oci, el 22% amb temes de 
mobilitat, i el 13% amb la 
neteja. En aquesta segona 
edició del procés de partici-
pació han donat la seva valo-
ració 100 persones i també 
s’ha incrementat el nombre 
de propostes recollides, amb 
més de 200 aportacions.


