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Els socialistes ho lamenten, però ho atribueixen a l’empresa que ha fet la distribució

Mollet reparteix el butlletí municipal 
junt amb propaganda del PSC
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El fulletó del PSC i el Quatre Cantons es van repartir junts

Mollet del Vallès

M.G.B.

Les llars de Mollet van rebre 
conjuntament a les bústies la 
setmana passada el butlletí 
municipal de l’Ajuntament, 
el Quatre Cantons, amb 
un fulletó de propaganda 
del PSC titulat Fets! Els 
socialistes de Mollet s’han 
desmarcat de la coincidència 
i han atribuït els fets a 
l’empresa repartidora. 

A través de vuit pàgines, 
el fulletó del PSC desgrana 
les actuacions del govern de 
la Generalitat que s’han fet 
a Mollet en el període 2007-
2009. A la portada hi aparei-
xen fotografies de l’alcalde, 
Josep Monràs, la consellera 
i exalcaldessa, Montserrat 
Tura, i el president José 
Montilla, al costat d’imatges 
del nou hospital de Mollet i 
altres fotos que no tenen res 
a veure amb la ciutat. 

L’enviament conjunt 

d’aquestes dues publicaci-
ons el va denunciar al ple 
d’aquest dilluns el regidor 

d’ERC, Oriol López. Al torn 
de preguntes, va demanar 
explicacions pel fet de repar-

tir a la vegada el butlletí 
municipal amb un pamflet 
propagandístic del principal 
partit del govern local. Des 
del PSC, el regidor portaveu, 
Josep Garzón, va lamentar els 
fets i en va culpar l’empresa 
encarregada de repartir les 
publicacions. “Va ser l’em-
presa qui va recollir mate-
rials diferents i després va 
decidir repartir-los conjun-
tament”, va explicar Garzón. 
“Quan vaig arribar a casa i ho 
vaig veure, a mi tampoc em 
va agradar”, va afegir el regi-
dor. Per Oriol López, aquesta 
és “l’única” explicació que es 
podia donar dels fets. “Qual-
sevol altra podia haver estat 
un escàndol, i ho havíem de 
dir perquè no torni a passar. 
És una cosa lletja”, ha dit 
López a EL 9 NOU. 

Des de CiU, soci del PSC al 
govern de Mollet, accepten 
l’explicació que Garzón va 
fer al ple i afegeixen que no 
tenen cap element per dub-

tar-ne. Amb tot, fonts del 
partit asseguren que es trac-
ta d’un fet “desagradable” i 
emplacen els socialistes de 
Mollet a vetllar perquè no 
es torni a repetir. Alguns 
militants del partit van aler-
tar de la coincidència de les 
dues publicacions a membres 
del comitè local de CiU per 
demanar-ne explicacions a 
l’Ajuntament.

Al ple també es va pregun-
tar el cost que ha suposat a 
l’Ajuntament la nova imatge 
de la ciutat, una M de colors, 
que es va presentar a la dar-
rera edició de FiraMollet. El 
govern va esquivar la respos-
ta i va dir que la implantació 
del logotip es farà progres-
sivament sense cap despesa 
extra. A més, es va anunciar 
una imminent renovació del 
web municipal que ja inclou-
rà la nova imatge. 

MOCIÓ d’ERC SObRE la 
COnStItuCIÓ

D’altra banda, el ple va 
rebutjar per majoria –amb 
els vots de PSC i PP (17 regi-
dors)– una moció presenta-
da per ERC per declarar el 
municipi moralment exclòs 
de la Constitució espanyola. 
CiU i ERC van votar-hi a 
favor, mentre que ICV-EUiA 
es va abstenir.

Sant Celoni

EL 9 NOU

La Unió de Botiguers i 
Comerciants de Sant Celoni 
i l’Associació d’Empresaris 
Turístics del Montseny han 
engegat una campanya pio-
nera de recollida i reciclatge 
de taps de suro a través d’uns 
contenidors distribuïts als 
establiments comercials i de 
restauració del poble.

En aquesta campanya els 
comerciants col·laboren amb 
la Xarxa Europea de Territo-
ris Surers (Retecork), on ani-

ran a parar els taps per fer-ne 
la tria i el reciclatge. Els taps 
passaran a formar part de la 
campanya anomenada Reci-
cork, que els transforma en 
materials com aïllants per a 
edificis.

La campanya també inclou 
la cessió d’una exposició 
sobre el recorregut del suro 
des què es recull de l’alzina 
surera fins el seu reciclatge. 
A més, el Museu del Suro 
de Palafrugell cedirà una 
exposició amb fotografies 
històriques i encara hi haurà 
una tercera mostra sobre la 

Veïns de Vilamajor 
donen suport als 
canvis de trànsit

Sant Antoni Vilamajor

L’Associació de Veïns del 
Barri de l’Església de Sant 
Antoni de Vilamajor ha 
donat suport als canvis en 
els accessos a les urbanitza-
cions de Can Vila, Can Ram 
i Vallserena que ha adoptat 
l’Ajuntament. En un comu-
nicat, l’entitat admet que el 
trànsit ha augmentat al barri, 
però demana a l’Ajuntament 
veí de Sant Pere que “assu-
meixi les responsabilitats” 
sobre la mobilitat de les tres 
urbanitzacions situades en el 
seu terme.
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al restaurant la Masia es recullen taps de suro per reciclar-los

Campanya pionera de recollida 
de taps de suro a Sant Celoni

història del suro i els tapers 
de Sant Celoni on s’explica 
com i qui el treballava. Les 

exposicions es podran veure 
el dia 20 a la plaça de l’Ajun-
tament.


