
El diputat provincial Alberto Fernández Díaz (PP) visita el centre

La Roca Village busca suports per 
poder obrir en diumenge

D’esquerra a dreta, Alcalá, Díaz, Bigatà, Ros, i Fernández Díaz, al centre

La Roca del Vallès

EL 9 NOU

El centre comercial Roca 
Village busca suports per 
poder obrir el complex en 
diumenges, entre els quals, 
els del PP, amb la visita el 
passat dijous del vicepresi-
dent primer de la Diputació 
de Barcelona Alberto Fernán-
dez Díaz. El polític va visitar 
el recinte amb l’objectiu de 
conèixer de primera mà les 
instal·lacions i el funciona-
ment empresarial. Fernán-
dez Díaz va expressar el seu 
interès perquè els centres 
comercials puguin obrir els 
diumenges, perquè segons 
va dir, és fonamental per 
promocionar econòmicament 
Catalunya.

El polític, que és responsa-
ble de l’àrea de Turisme de 
la Diputació va dir que entre 
els diversos objectius actuals 
hi ha la intenció d’incentivar 
la marca Costa de Barcelona 
i que la comarca del Vallès 
Oriental és una peça clau en 
aquets projecte. 

Durant la visita, el polític 

popular va estar acompanyat 
per la directora del centre, 
Carme Bigatà; el president 
d’ALS, consultora dedicada 
al desenvolupament de pro-
jectes en els sectors de turis-
me i entreteniment, Àngel 
Díaz; el regidor de Promoció 
econòmica César Alcalà (PP) 
i l’alcalde de la Roca, Rafael 
Ros (CiU).

En el darrer ple munici-

pal, es va aprovar una moció 
perquè la Roca sigui declarat 
municipi turístic, distinció 
que permetria que el centre 
comercial La Roca Village 
obrís els diumenges. El text, 
aprovat per PSC, CiU, ERC 
i PP i l’únic vot en contra 
d’ICV-EUiA, fixava recórrer 
davant la justícia la decisió 
del govern català de no con-
cedir la declaració.

Deulofeu (CiU) rebutja 
pactar els pressupostos 
de Sant Celoni amb els 
socialistes
Diu que el pacte PSC-CUP és irresponsable

Sant Celoni

Laia Coll

El Grup Municipal de CiU de 
Sant Celoni no està d’acord 
amb l’aprovació de la modi-
ficació de crèdit per valor 
de 646.916 euros, que va ser 
aprovada amb el suport del 
govern socialista i de la CUP 
en el darrer ple municipal 
del dilluns 10 d’octubre, i 
s’han declarat “exclosos” de 
pactar els pressupostos. “No 
en serem còmplices”, va dir 
el president del grup muni-
cipal i exalcalde, Francesc 
Deulofeu.

El regidor ha qualificat el 
pacte d’“irresponsable”, ja 
que la major part del finan-
çament del crèdit aprovat, 
fins a 586.916 euros, provin-
drà del romanent, que és de 
1.400.000 euros. “En el con-
text que vivim és una teme-
ritat gastar-nos els estalvis 
en només dos mesos abans 
d’acabar l’any en partides que 
no són imprescindibles”, ha 
dit Deulofeu. El regidor ha 

afegit que, amb aquest pacte 
es dóna per acabat el període 
d’austeritat i bona gestió a 
l’Ajuntament de Sant Celoni. 
El grup també s’ha mostrat 
contrari al pacte perquè “no 
es visualitza enlloc la feina 
d’anàlisi i ajust per part de 
l’equip de govern”.

CiU també ha carregat 
contra el govern socialista 
per la manca de diàleg i pel 
“monòleg” que està portant a 
terme el PSC, ja que, segons 
han explicat, les reunions 
prèvies al ple per pactar els 
pressupostos, únicament van 
ser informatives i no de cerca 
de consens. 

En el ple, CiU va presentar 
una proposta de modificació 
de crèdit per un valor inferior 
als 400.000 euros i amb un 
finançament de menys d’un 
40% del romanent. En la pro-
posta s’hi incloïen partides 
d’Educació (per a nous equi-
paments i subministraments), 
Esports (nous equipaments) i 
el pagament d’un préstec amb 
data de venciment.

MEMBRES DEL JURAT:

Àngel Mestres Vila
Director general de Trànsit Projectes.
President de la Cooperativa Abacus.
Coordinador del màster d’empreses i institucions culturals de la UB.

Antoni Argent Ballús
Professor de secundària (especialitats matemàtiques i economia).
President de l’AEFTBCLASS (Assoc. Educativa i Formativa TBCLASS).
Autor del llibre ‘Després de classe...’.
Coordinador del Projecte Educatiu Millorem.

Francesc Torralba Roselló
Autor del llibre l’Esforç d’entre d’altres.
Director de la Càtedra Ethos de la Universitat Ramon Llull.

Jordi Aguiló Vendrell
Llicenciat en Dret.
Subdirector de la Fundació Brafa.
Director de Sportmagister.

Josep Mayoral i Antigas
Professor de l’EMT de Granollers (des de l’octubre de 1976), de la qual va ser 
director. Actualment en excedència.
Alcalde de Granollers des del 12 de febrer de 2004.
Membre del comitè executiu de l’Associació Internacional de Ciutats de Catalunya.

Pere Sust Sagau
President de l’Associació Catalana de Dirigents de l’Esport.
Vicepresident de l’Agrupació Esportiva d’Associacions d’Esport Escolar de 
Catalunya.
Exsecretari general de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.
Expresident de les federacions catalanes i espanyoles de Bàsquet i del Comitè 
Olímpic de Catalunya.

Toni Jiménez Sistachs
Exfutbolista professional.
Campió olímpic Barcelona 92 (medalla d’Or).
Segon entrenador del RCD Espanyol.

DOTACIÓ:

4 BEQUES DE 3.000 EUROS CADA UNA

OBJECTIUS:
Reconèixer els projectes innovadors que es duguin a 
terme a Catalunya, en l’àmbit educatiu i lúdic, dirigit a 
infants i joves (de 0 a 16 anys), per tal de promoure la 
cultura de l’esforç.

TERMINI DE PRESENTACIÓ PROJECTES:
Fins al 30 d’abril de 2012.

Podeu consultar-ne les bases a www.espavila.cat
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