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Constituïda la JNC 
de la Garriga
La Joventut Nacionalista 
Catalunya (JNC) de la Gar-
riga es va fer oficial aquest 
dimecres en un acte a la sala 
de Plens de l’Ajuntament. 
Després de mesos de pre-
paració, el grup es va posar 
en funcionament sota la 
supervisió de 12 membres, 
entre els quals destaquen 
Jordi Pubill, com a cap local, 
Albert Hernandez, Sergi 
Forns, Maria Aspa, Judith 
Torner, Aleix Andols, Xavi 
Nieto, Alex Muñoz, Guillem 
Mayol, Marc Partagàs, Natàlia 
de Dios i Albert Nieto. A la 
presentació de la JNC hi va 
assistir l’alcaldessa, Meritxell 
Budó, el president de la JNC, 
Gerard Figueras, i el presi-
dent comarcal, Pere Canal. R
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El govern construirà una rotonda a nivell compatible amb el futur desdoblament de la C-35

Carreteres preveu millorar la porta 
de Llevant de Sant Celoni el 2013
Sant Celoni

EL 9 NOU

La Direcció General de Car-
reteres preveu construir 
durant l’any 2013 una roton-
da a nivell a la carretera 
C-35 a la cruïlla de la porta 
de Llevant, que dóna accés a 
l’est del nucli urbà de Sant 
Celoni. El director general de 
Carreteres, Jordi Follia, ho 
va explicar aquest dimecres a 
l’alcalde Joan Castaño en una 
trobada a Barcelona. La reu-
nió, que ja estava prevista, 
es produïa just una setmana 
després de l’accident mor-
tal en què un motorista de 
Badalona va perdre la vida en 
aquest mateix punt.

Segons han explicat fonts 
municipals, l’objectiu és 
poder fer una rotonda a 
nivell a la cruïlla que hi ha 
davant del parc de Bombers. 

R
A

M
O

N
 F

ER
R

A
N

D
IS

El tram de la C-35 a la porta de Llevant on el Govern projecta fer una rotonda en dos anys

Aquesta ha de ser compatible 
amb el projecte de desdo-
blament de la C-35 perquè 
passi a ser una carretera amb 
dos carrils per cada sentit. 
L’Ajuntament i la Genera-
litat es van comprometre a 
treballar conjuntament. Per 
exemple, en l’adequació del 
planejament urbanístic de 
Sant Celoni a les característi-
ques del projecte. 

En la trobada, Castaño va 
lliurar a Follia un esborrany 
de proposta d’accessos per 
a la millora de la seguretat 
en aquesta zona, des d’on hi 
ha les entrades a barris com 
les Illes Belles, les Torres o 
Molí de les Planes i diver-
sos polígons industrials. El 
representant del govern es 
va comprometre a estudiar-lo 
i a considerar la possibilitat 
d’aplicar-lo durant l’any 2012 
un cop s’hagi definit el nou 
pressupost de la Generalitat. 
“Tenim el compromís de 
treballar conjuntament una 
solució que pugui comen-
çar a millorar la seguretat i 
mobilitat”, destaca l’alcalde 
Castaño. Els representants 
de les dues administraci-
ons faran una nova trobada 
durant el primer trimestre 
de l’any que ve. 

Josep Poblador 
continua com a 
president d’Alb-Bosc 
de Mollet
Mollet del Vallès

L’assemblea general extra-
ordinària de socis de la fun-
dació Alb-Bosc, a Mollet, va 
renovar la seva junta direc-
tiva, que continua presidint 
Josep Poblador, que ja for-
mava part de la junta quan 
es va crear l’entitat el 2001. 
Aquesta associació vetlla pel 
benestar i lleure de les perso-
nes amb discapacitat mental. 
La resta de la junta direc-
tiva la formen: Loli Rojas, 
vicepresidenta; José Maria 
Martínez, secretari; Jordi 
Rius, tresorer; Luis Riguillo i 
Juanni Montero, vocals. Tots 
són de Mollet i Parets.


