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aquests darrers tres anys o 
no. N’hi ha hagut. I molts”. El 
candidat va posar exemples 
diversos, com la nova Rambla, 
i va prometre “una nova ver-
tebració revolucionària entre 
Corró d’Avall i Bellavista”

La nova llista del PSC pre-
senta en els primers llocs els 
quatre regidors actuals que 
van continuar al grup des-
prés del trencament: Esteve 
Ribalta, Gisela Santos, Joan 
Antoni Marín i Josep Ran-

dos. En el lloc número 5, la 
llista de Ribalta recupera la 
històrica Rosa Clavell, allu-
nyada del partit des de feia 
anys. I en el lloc número 6 
s’hi situa Francesc Terrades, 
de Llerona. Segueixen José 
Antonio Aguilera, Ramón 
Ruiz, Ascensión Pérez, Sara 
Torrico, Alejandro Corón, 
Ángeles León, Elisabet de 
las Morenas, Paco Garrido, 
Antonio Ocaña, Saray Alpiste 
i Felipe García.

J.M
.

El candidat del PSC, Esteve Ribalta, i els regidors a la presentació de dilluns

La llista del PSC repeteix els 4 primers llocs i incorpora Rosa Clavell

Ribalta presenta la feina feta com 
a aval del PSC de les Franqueses
Les Franqueses del Vallès

J.M.

En l’acte de presentació de la 
llista del PSC de les Franque-
ses, que va reunir unes vint-
i-cinc persones a Bellavista, 
el candidat Esteve Ribalta 
va presentar com a aval de la 
seva candidatura la feina feta 
en aquests darrers tres anys 
a les Franqueses, des que va 
accedir a l’alcaldia del muni-
cipi després d’una moció de 
censura. “Ha estat difícil, 
però hem pogut solucionar 
problemes d’ensenyament 
–hem eliminat barracons–, 
problemes amb una vintena 
d’empreses de la carretera de 
Cardedeu que estaven a punt 
de tancar, i els problemes 
que teníem amb la policia, 
que ara té el doble d’efec-
tius”. 

Ribalta va aprofitar l’acte 
per fer notar el trencament de 
CiU, els seus adversaris més 
directes, i va demanar que es 
valori la seva gestió de govern: 
“que els ciutadans valorin 
si hi ha hagut progressos en 

Laura Costa acompanya Francesc Deulofeu com a número 2

Jordi Cuminal tancarà la 
llista de CiU a Sant Celoni

Francesc Deulofeu i la resta de membres de la candidatura de CiU

Sant Celoni

EL 9 NOU

El director general de Comu-
nicació de la Generalitat, 
Jordi Cuminal, tancarà la llis-
ta de CiU a Sant Celoni que 
encapçala l’actual alcalde, 
Francesc Deulofeu. Cumi-
nal va ser el número 2 en 
les eleccions de l’any 2007, 
un lloc que ara ocupa Laura 
Costa, que va ser la número 
5 fa quatre anys i que és una 
de les figures emergents 
a CiU de Sant Celoni. El 
tercer de la candidatura és 
l’independent Raül Garcia i 
el 4 Miquel Negre, president 
local d’UDC. 

Els següents candidats són 
Dolors Lechuga, Marià Pera-
poch, Josep Maria Garcia, 
Bibi López, Òscar Moles, 
Quima Malberti –presidenta 
local de CDC–, Anna Munta-
sell, Patrícia Pedrajas, Marc 
Losilla, Esteve Monrabà, 
Felip Comas i Dolors Vela. 
Com a suplents, entre altres, 
hi ha l’exalcalde Antoni 

Pujol, de 73 anys, i el can-
didat de CiU de l’any 2003, 
Emili Bosch. 

En l’acte de presentació de 
la llista, dissabte passat, Deu-
lofeu va destacar que la llista 
inclou 7 persones indepen-
dents i 12 cares noves i que 
l’equip va més enllà dels 17 
candidats, ja que inclou més 
de cinquanta persones que 
estan implicades en el projec-
te de CiU. “L’elevada i nom-
brosa participació ens dóna 
ànims per seguir en la línia 
del treball creatiu, honest 
i tenaç per Sant Celoni i la 

Batllòria”.
Deulofeu també va remar-

car la diversitat de genera-
cions que inclou el grup, ja 
que va des dels 20 anys de 
Marc Losilla als 73 d’Esteve 
Monrabà.

L’alcalde va animar els 
militants i simpatitzants del 
municipi a continuar partici-
pant en la campanya “Junts 
fem poble”, que va endegar 
la federació nacionalista fa 
un mes per recollir les inqui-
etuds i necessitats dels veïns 
de cara a la confecció del pro-
grama electoral

CiU només manté dos 
noms a Vallromanes
Vallromanes

Només dos candidats de CiU 
a Vallromanes repetiran. Són 
la candidata Mariluz Muñoz, 
que l’any 2007 ocupava el 
número 3, i César Andreu, 
que era el número 4 i ara va 
en el segon lloc. Els següents 
de la llista són Eduard Benas-
ques, Daniel Vosseler, Marta 
Pericas, Albert Pech, Joan 
Matas, Loli González, Toni 
Bravo, Fran Martínez i Xavi 
Esteban.

CiU de Bigues 
aprova la llista
Bigues i Riells

L’assemblea de militants 
de CiU de Bigues i Riells va 
aprovar la llista que encapça-
larà Joan Vila. Marta Iglesias 
(2), Josep Prat (3) i Manel 
Verdugo (4) es mantenen 
respecte de la llista del 2007. 
En conjunt hi ha 14 militants 
i 8 independents.

Ferran Vidal serà el 
número 2 de NOPP
Parets del Vallès

Ferran Vidal serà el número 
2 de Nova Opció per Parets, 
segona força al municipi, que 
encapçala l’exalcaldessa Rosa 
Martí. En el 3 repetirà Lluís 
Cucurella i en el 4 José Luis 
Rodríguez. NOPP va tenir 
tres regidors l’any 2007.

El PSC de Granollers 
comença dissabte    
el porta a porta

Granollers

L’alcalde i candidat del PSC 
a Granollers, Josep Mayoral, 
i la resta de membres de la 
candidatura començaran 
aquest dissabte les visites 
porta a porta per tots els 
barris de la ciutat. El PSC 
repartirà, primer, un butlletí 
on s’explica l’obra de govern 
d’aquests quatre anys. Mayo-
ral va explicar dimecres que 
aposten per fer una campa-
nya “en positiu”.

CiU renova la llista 
de Parets amb 17 
cares noves

Parets del Vallès

El candidat de CiU a Parets, 
Xavier Martín, ha presentat 
la llista, que inclou 15 cares 
noves. El número 2 és Raul 
Urtusol i després figuren 
Esther Samon, Anna Marzo, 
Cayetano Clemente, Joaquin 
Busquets, Teresa Ninou, 
Ruben Cuadrado, Joan 
Carles Soto, Laura Fernán-
dez, Vicenç Mompart, Rosa 
M. Guardiola, Joan Carles 
Aguilera, Erika Rama, Albert 
Serra, Francisca Guerrero i 
Joan Turull.


