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Granollers Pius Canal

Mollet Feliu Guillaumes

Parets Xavier Martín

les Franqueses Francesc Colomé

Sant Celoni Francesc Deulofeu

Caldes Òscar Serra

Cardedeu Calamanda Vila

Canovelles Josep Maria Monells

Montornès Josep Maria Lecina

la Garriga Meritxell Budó

Lliçà d’Amunt Joan Piera

la Llagosta Mireia Egea

la Roca Rafael Ros

Montmeló Abel Florensa

Llinars Jaume Majoral

Santa M. De Palautordera Jordi Xena Ibáñez

Bigues i Riells Joan Vila

Sant Fost Joaquim Pérez

L’Ametlla Andreu González

Santa Eulàlia de R. Joaquim Brustenga

Lliçà de Vall Andreu Carreras

Sant Feliu Joan Fontseré

Sant Antoni de V. Maria Lluïsa Berdala

Martorelles Jaume Mompel

Vilanova Enric Torrents

Sant Pere de Vilamajor Josep M. Llesuy

Cànoves i S. Roser Dols

Aiguafreda Joan Vila

Vallgorguina Joan Mora

Sant Esteve Salvador Cañellas

Castellterçol Manel Vila

Vallromanes Mariluz Muñoz

Gualba Marc Uriach

Figaró Juli Martí

Santa M. De Martorelles Montserrat Cobo

Castellcir Salvador Rovira

Sant Quirze Safaja Ramon Banús

Vilalba Sasserra Joan Pons

Fogars de Montclús Jordi Samon

Campins Andreu Tohà

Montseny Carles Corominas

Tagamanent Jaume Font

Granera Pere Genescà

Candidats de CiU al Vallès Oriental
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CiU vol aprofitar 
l’onada favorable 
del 28-N per 
guanyar en més 
pobles
Jordi Pujol esperona els candidats comarcals

Mollet del Vallès

M.G.B.

CiU vol que els resultats que 
va tenir a les eleccions al 
Parlament, el 28 de novem-
bre, els ajudin a guanyar 
pes en tots els municipis de 
la comarca en els comicis 
municipals del 22 de maig. 
En l’acte de presentació de 
tots els caps de llista, aquest 
divendres al GIRO de Mollet, 
els candidats que van parlar 
en públic no van amagar el 
desig de millorar els resul-
tats després del canvi a la 
Generalitat. La més explícita 
va ser la candidata de CiU a 
la Garriga, Meritxell Budó: 
“Després del canvi a la Gene-
ralitat, ara toca el canvi als 
ajuntaments!”. 

En representació del baix 
Vallès, la cap de llista de la 
Llagosta, Mireia Egea, va 
remarcar que “després de 
l’onada del novembre, el cin-
turó roig del baix Vallès cada 
vegada ho és menys”. El can-
didat de Sant Quirze, Ramon 
Banús, va afirmar que el rep-
te és també assolir el Consell 
Comarcal, “que ja tocaria!”, 
va dir. La cap de llista de Sant 
Antoni de Vilamajor, Maria 
Lluïsa Verdala, va apuntar 
que des del baix Montseny 
“es tornarà a liderar una nova 
onada d’alcaldes de CiU”. 

El candidat de Santa Eulà-
lia, Joaquim Brustenga, va 
encoratjar els presents a 
“donar la campanada el 22 de 

maig: mantenir les alcaldies 
que tenim i ser govern allà 
on ara som oposició”. El cap 
de llista de Granollers, Pius 
Canal, va criticar que amb 
els governs del tripartit la 
comarca “ha perdut pes en el 
conjunt de Catalunya”. “Hem 
de treballar per fer-la capda-
vantera”, va dir. 

L’acte va comptar amb la 
presència de l’expresident 
de la Generalitat i president 
fundador del partit, Jordi 
Pujol, que va esperonar els 
candidats a millorar resul-
tats. “Després del 28 de 
novembre, no pot ser que 
traguem pitjors resultats que 
el 2007. Us emplaço a superar 
el sostre de fa quatre anys. Si 
és així, el govern de la Gene-
ralitat tindrà més suport en 
les seves polítiques”. Pujol 
també va acusar el tripartit 
“d’imprudent” per no pre-
veure la crisi i deixar “la caixa 
buida”. “Ara hi ha un bon 
govern, però cal que el ter-
ritori municipal tingui una 
forta impregnació de CiU”. 
Pel president comarcal, Feliu 
Guillaumes, la federació 
nacionalista “té unes expec-
tatives altes”. CiU creu que 
té opcions pel canvi a Santa 
Eulàlia, Bigues, Vilanova, 
Vallromanes, Martorelles, 
la Garriga i Gualba. Espera 
donar la sorpresa a Caldes, 
millorar resultats a Llinars, 
Granollers i Mollet, i mante-
nir les alcaldies de la Roca i 
Sant Celoni.

El PSC de Sant Celoni 
vol que el poble estigui 
en el sistema tarifari de 
l’ATM de Girona
Sant Celoni

El cap de llista del PSC de 
Sant Celoni, Joan Castaño, vol 
que el municipi s’incorpori 
al sistema tarifari integrat de 
l’ATM de Girona, i ampliar 
així una àrea que actualment 
arriba fins a Maçanet. “Sant 
Celoni s’ha de convertir en un 
punt en què es troben les dues 
àrees territorials de mobilitat, 
i fer que amb un sol títol de 
transport es puguin utilitzar 
els mitjans necessaris per des-
plaçar-se d’un punt a un altre 
de les dues províncies”, va dir. 
Castaño també assenyala que 
treballarà per convertir l’esta-
ció de tren en el punt d’unió 
entre el servei de rodalies de 
l’àrea de Barcelona i el futur 
servei de Girona.

CiU de Vilanova 
retreu a l’alcalde 
l’ús partidista del 
correu municipal
Vilanova del Vallès

CiU de Vilanova ha acusat 
l’alcalde del municipi, Oriol 
Safont (UpV) de fer servir 
el sistema informàtica de 
l’Ajuntament per a “l’en-
viament indiscriminat” de 
correus electrònics en què es 
convidava els ciutadans a la 
presentació del candidat a les 
eleccions. CiU ha manifes-
tat el seu rebuig a l’ús “dels 
recursos públics del poble” 
en benefici d’un partit polí-
tic.

La CUP a Palautordera 
critica el PSC, ICV i 
GdP per la propaganda 
al butlletí municipal
Sta. M. de Palautordera

La CUP de Palautordera ha 
carregat contra el PSC, ICV 
i GdP per la vulneració del 
Règim Electoral General en 
publicar i distribuir el butlletí 
El Govern de Palau durant el 
procés electoral. A més, segons 
el partit, el butlletí anuncia 
que el pla general està apro-
vat, “quan aquesta aprovació 
depèn encara de la inclusió 
d’un gran nombre de precep-
tes que reclama la Comissió 
d’Urbanisme”.

GiG de la Garriga 
reclama la revisió 
del pla general

La Garriga

El cap de llista del Grup Inde-
pendent de la Garriga (GiG), 
Jaume Aspa, creu que cal 
revisar el pla general. Aspa 
va dir, aquest dissabte en un 
acte públic, que el municipi 
“no pot créixer en excés”.
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Falten 34 dies

Els candidats de CiU al Vallès Oriental es van reunir divendres al vespre al GIRO de Mollet amb el president Pujol


