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Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya

El President i el Govern

de la Generalitat de Catalunya

expressen el seu dol

Generalitat de Catalunya

Divendres, 7 de gener de 2011

POLÍTICA I SOCIETAT 8 NOU9EL

Coordinarà la política comunicativa de les 12 conselleries del govern d’Artur Mas

Cuminal, de Sant Celoni, nou 
director general de Comunicació
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Jordi Cuminal, al Parlament, que haurà de deixar pel seu càrrec a Presidència

Sant Celoni / Barcelona

F.P.

Jordi Cuminal i Roquet, 
primer tinent d’alcalde de 
l’Ajuntament de Sant Celoni, 
és des d’aquest dimarts el 
nou director general de 
Comunicació del govern 
d’Artur Mas. Cuminal, de 33 
anys, és el nou responsable 
de l’oficina del portaveu, 
que s’encarrega d’explicar 
la tasca que fa l’executiu. 
També coordinarà la polí-
tica comunicativa de les 12 
conselleries del govern. “És 
un repte en un govern on hi 
ha consellers independents 
i que no són de CiU”, afirma 
Cuminal en declaracions a 
EL 9 NOU. Aquesta tasca de 
coordinació l’obligarà a estar 
“en contacte permanent amb 
les 12 conselleries”. 

“Treballar directament a 
l’equip del president de la 

mandat, però no repetirà 
en un lloc capdavanter de la 
llista. És probable que torni 
a anar a la candidatura a les 
municipals del 22 de maig 
però en un lloc simbòlic. 
“M’agradaria poder acompa-
nyar a la llista en Francesc 
Deulofeu perquè és el millor 
alcalde que pot tenir Sant 
Celoni. Continuaré implicat 
en el projecte, però no com a 
regidor”, afirma Cuminal que 
destaca que després de vuit 
anys a l’Ajuntament també 
és moment de deixar pas a 
altres persones. En canvi, el 
de Sant Celoni mantindrà 
el càrrec de secretari de 
comunicació de CDC. En les 
eleccions europees i en les 
darreres al Parlament, estava 
a l’equip de David Madí. 

El nou director general 
de comunicació del govern 
és tècnic superior de gestió 
comercial i màrqueting. Ha 
fet un programa de lideratge 
i compromís cívic Vicenç 
Vives, d’ESADE, i un altre de 
lideratge en la gestió pública 
a IESE. És militant de la JNC 
des de 1999 i de CDC des del 
2001. També és el vicepre-
sident del Fòrum de Joves 
Regidors de l’Associació 
Catalana de Municipis des 
del 2008.

Lluís Noguera torna a La Caixa

Antonio Rísquez

Antonio Rísquez tornarà a 
optar a l’alcaldia de la Llagosta
La Llagosta

EL 9 NOU

L’alcalde de la Llagosta i pre-
sident del Consell Comarcal, 
Antonio Rísquez, ha comuni-
cat la seva intenció de tornar 
a encapçalar la llista del PSC 
en les eleccions municipals 
del 22 de maig. Rísquez va 
tenir una clara majoria amb 
un 46% dels vots i 10 dels 
17 regidors en les eleccions 
municipals del 2007. A més, 
la Llagosta ha estat l’únic 
municipi del Vallès Oriental 
en què el PSC va mantenir 
el primer lloc en les darreres 
eleccions al Parlament.

L’executiva de federació 

Granollers

J.V.

Quatre polítics vallesans 
vinculats a ERC han deixat 
o deixaran en els propers 
dies els seus càrrecs a la 
Generalitat arran del canvi 
de govern. El més destacat és 
Lluís Noguera, de la Garriga, 
secretari general de Cultura 
des de l’1 de desembre de 
l’any 2006, en què va ser 
nomenat per l’exconseller, 
Joan Manuel Tresserras. El 
proper dilluns es reincorpo-
rarà als serveis centrals de la 
Fundació La Caixa i posarà fi 
a més d’una dècada de dedi-
cació al sector públic, ja que 
havia estat cap de l’àrea de 
Cultura de l’Ajuntament de 
Granollers i cap del consell 
d’administració de la societat 
municipal Granollers Escena.

La regidora i exalcaldessa 
per ERC a Vallromanes, Vio-
lant Mascaró, també plegarà 
com a directora general d’Ac-
ció Cívica del Departament 
d’Acció Social i Ciutadania, 
un lloc que havia ocupat 
durant els darrers dos anys 
i mig amb l’exconsellera 
Carme Capdevila. Preveu 
tornar al Departament de 
Governació on treballava 
des de fa 18 anys amb la 
categoria de tècnic superior. 

Mascaró també va entrar a 
l’executiva nacional d’ERC 
l’any passat com a responsa-
ble de la secretaria de Partit 
en xarxa, que s’encarrega 
de millorar la comunicació 
interna amb els militants.

El director de Serveis del 
Departament de Governació, 
regidor i candidat d’ERC a 
Granollers, Pep Mur, també 
preveu tornar a partir del 10 
de gener al lloc que ocupava 
fins l’any 2008 al Centre de 
Telecomunicacions i Tecno-
logies de la Informació. Mur 
també havia estat fins l’any 
2007 cap de l’àrea de Partici-
pació Ciutadana de l’Ajunta-
ment de Granollers.

L’exregidor d’ERC de 

Granollers Francesc Sala 
també ha deixat el seu càrrec 
de cap de l’Oficina de Plani-
ficació Estratègica del Depar-
tament de Cultura i Mitjans 
de Comunicació, càrrec pel 
qual va ser nomenat el gener 
de l’any 2007.

MoNteRo deixA iNteRioR

El portaveu i candidat d’ICV-
EUiA de Montornès, José A. 
Montero, també ha deixat el 
càrrec d’assessor de l’excon-
seller d’Interior, Joan Saura, 
que ocupava des del maig del 
2009. Torna a la seva feina 
de psicòleg i educador social 
amb menors al Centre resi-
dencial Osona, de Vic.

tari general directament 
per sobre dels tres directors 
generals de Presidència.

El nomenament l’obligarà 
a deixar el càrrec de diputat 
que ocupa des del 2008. Al 
Parlament, va ser un dels 
redactors de la llei del cine-
ma. En canvi, continuarà a 
l’Ajuntament de Sant Celoni, 
on és el primer tinent d’al-
calde i regidor de Cultura, 
Educació i Joventut. Des que 
l’any 2008 va ser nomenat 
secretari de Comunicació 
de CDC, primer, i diputat, 
després, ja ha compaginat 
aquests càrrecs amb l’Ajun-
tament. Aquell mateix any 
havia deixat de ser el secreta-
ri general de les JNC, un càr-
rec que ocupava des de 2004.

ACABARÀ eL MANdAt

A Sant Celoni, hi serà com 
a regidor fins al final de 

Generalitat per un nacio-
nalista com jo és un fet que 
honora”, assegura. Ell depèn 
directament de Francesc 

Homs, secretari general de la 
Presidència. És així perquè, 
a diferència de l’anterior 
govern, no hi ha un secre-

Noguera, Mascaró, Sala i Mur tornen a feines anteriors

Quatre alts càrrecs d’ERC 
vallesans surten del govern

del PSC es reunirà dilluns 
vinent per engegar el procés 
de designació de candidats.

Montero deixa interior


