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El nou alcalde de 
Sant Pere nomena 
els regidors delegats

Sant Pere de Vilamajor

El nou alcalde de Sant Pere 
de Vilamajor, Martí Artalejo 
(CiU), ja ha repartit les dele-
gacions de govern. Artalejo 
compaginarà l’alcaldia amb 
la regidora d’Hisenda i deixa 
Promoció Econòmica i Turis-
me. Patrícia Puig (CiU), amb 
Educació, Esports i Joven-
tut; i Miguel Pérez (PSC), 
amb Governació, Sanitat i 
Transports, mantenen les 
delegacions. Mari Carmen 
Lozano (CiU) continuarà 
amb Benestar Social i Cultu-
ra, però canvia Participació 
Ciutadana per Comunicació 
Institucional. Irene Bonilla 
(CiU) tindrà Medi Ambient 
i Urbanisme. Els regidors 
d’ERC-R que entren en el 
govern tindran les delegaci-
ons d’Obres i Serveis (Joan 
Bruguera) i Participació Ciu-
tadana, Promoció Econòmica 
i Turisme (Joan Garcia).

Caldes obre el procés 
per donar el premi al 
voluntariat

Caldes de Montbui

La Federació d’Associacions 
i l’Ajuntament de Caldes 
han posat en marxa el pro-
cés per atorgar el cinquè 
premi Mèrit al Voluntariat 
que es lliurarà el 15 d’abril. 
El guanyador serà escollit 
de forma popular. Des del 
2 de març fins al 4 d’abril, 
es podrà votar en una de les 
urnes que hi ha a diferents 
establiments del poble quina 
entitat creu que ha fet una 
tasca especialment destacada 
per merèixer el guardó. 

Gas natural arribarà 
a Santa Maria de 
Martorelles

Santa M. de Martorelles

La xarxa de Gas Natural 
arribarà aquest any a Santa 
Maria de Martorelles. Segons 
ha informat la companyia, 
es destinaran uns 70 milions 
d’euros a Catalunya per fer 
arribar el subministrament 
de gas a municipis que enca-
ra no en tenen. 

L’Euromillones 
deixa 66.400 euros a 
Vilamajor

Sant Antoni de Vilamajor

Una butlleta del sorteig de 
l’Euromillones va deixar 
un premi de 66.400 euros a 
Sant Antoni de Vilamajor 
en el sorteig del passat 28 
de febrer. La butlleta era de 
tercera categoria, amb cinc 
encerts. Es va validar al punt 
de venda del número 23 del 
carrer Alfons I. 

Madrid 
dedicarà un 
carrer a Jordi 
Solé Tura

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

La ciutat de Madrid dedicarà 
un carrer a Jordi Solé Tura, 
nascut a Mollet i un dels 
ponents que van elaborar la 
Constitució espanyola del 
1978. El ple de l’Ajuntament 
de la capital espanyola ho 
va aprovar aquest dimarts 
per unanimitat arran d’una 
proposició conjunta del PP, 
PSOE, IU i UPyD.

La iniciativa va sorgir del 
Grup Municipal del PSOE 
que, en el ple de gener, des-
prés que s’aprovés dedicar 
un carrer o plaça a Manuel 
Fraga –amb l’únic vot contra-
ri d’IU– va anunciar el seu 
propòsit que tots els ponents 
de la Constitució tinguessin 
una via o espai públic a la 
capital espanyola.

Solé Tura va néixer el 23 
de maig de l’any 1930 i va 
morir el 4 de desembre de 
2009. La seva dona, Teresa 
Eulàlia Calzada, diu en un 
text que es va llegir en el ple 
de l’Ajuntament que el polí-
tic considerava Madrid una 
ciutat “amable”.

Granollers

J.V.

El diputat al Congrés Román 
Ruiz tornarà a ser elegit 
com a primer secretari del 
PSC al Vallès Oriental en el 
congrés que es farà aquest 
dissabte al Centre Cultural 
de Granollers. Ruiz és l’únic 
candidat i té assegurada 
l’elecció per a un tercer man-
dat malgrat l’entorn polític 
general negatiu per als socia-
listes i que un sector minori-
tari ha fet públic un manifest 
en què reclama més obertura 
del partit a la població i a la 
pròpia militància.

L’obertura del partit i l’es-
tabliment de mecanismes 
interns que afavoreixin la 
participació dels militants en 
el debat polític és, precisa-
ment, un dels punts que Ruiz 
anuncia que es reforçarà en 
el congrés. Es tracta de fer 
“un esforç perquè les decisi-
ons siguin preses de manera 
més col·lectiva pel conjunt 
dels militants”.

Román Ruiz, que va tenir 
un suport del 92% en el 
darrer congrés de l’any 2008 
a Canovelles, confia tenir 
també un ampli suport de la 
militància, tot i que el mal 
moment polític general que 
viuen els socialistes admet 
que li pot restar suport.

El primer secretari tam-
bé anuncia una renovació 
important en l’executiva, que 
serà paritària i que inclourà 
al voltant d’un 60% de cares 

noves. El canvi més destacat 
serà l’absència en l’executiva 
de la secretària d’organitza-
ció, Esther Garcia, que deixa-
rà la primera línia política en 
el que Ruiz diu que és “una 
decisió personal que respec-
to”.

A més del canvi de noms, 
també hi haurà canvis 
organitzatius en la direcció 
comarcal del PSC que a partir 
d’aquest dissabte s’estructu-
rarà en sis grans àrees: Acció 

Maria Llerda repetirà com a 
presidenta comarcal d’ERC

Maria Llerda

Granollers

EL 9 NOU

La presidenta comarcal 
d’ERC, Maria Llerda, de la 
Roca, serà reelegida en el càr-
rec en el congrés que es farà 
aquest divendres al vespre a 
la sala Tarafa de Granollers. 
Com en el congrés anterior, 
Llerda és l’única candidata i 
en l’executiva que presenta 
per ser votada per la mili-
tància manté alguns dels 
principals membres. Joaquim 

Ferriol, de Lliçà d’Amunt, 
es presenta com a candidat 
a vicepresident; Pere Grivé, 
de Llinars, com a secretari de 
Política Municipal, i Jaume 
Profitós, de Granollers, pas-
saria de Finances a Organit-
zació. La llista la completen 
cares noves: Isidre Pineda, 
de Caldes (Imatge i comu-
nicació); Aurora Fusté, de 
Bigues i Riells (Dona); Josep 
Arcarons, de la Roca (Partit 
en xarxa) i Carles Enjuánez, 
de Santa Eulàlia (Finances).

Sant Celoni recull prop de 60 
sol·licituds per als horts públics
Sant Celoni

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Sant 
Celoni ha rebut prop de 60 
sol·licituds de persones que 
opten a tenir un dels 49 horts 
públics del polígon Molí de 
les Planes, a la zona verda 
paral·lela a la Tordera. La 
llista d’admesos es penjarà 
al tauler d’anuncis i a la web 

municipal i després hi haurà 
un període de 10 dies hàbils 
per presentar al·legacions. 
El sorteig es farà el dia 19 
de març a les 12 del migdia a 
la Sala de Plens de l’Ajunta-
ment.

Els adjudicataris hauran de 
fer el pagament de la fiança 
de 100 euros fins al 23 de 
març i el dia 26 es preveu fer 
el lliurament de les llicències 

i les claus en un acte a la Rec-
toria Vella. Les parcel·les ja 
es podran ocupar l’endemà.

Els horts del Molí de les 
Planes tenen entre 59 i 
120 metres quadrats i cada 
parcel·la disposa d’una pre-
sa d’aigua amb comptador, 
un compostador, un bidó 
per a aigua i un recolzador 
de canyes. També hi ha un 
armari per a eines.

El primer secretari comarcal renovarà el càrrec en el congrés d’aquest dissabte

Román Ruiz anuncia més 
debat intern en el si del PSC 

Roman Ruiz, primer secretari Esther Garcia deixa l’executiva

política, Dinamització i orga-
nització, Política municipal i 
territorial, Ciutadania i soci-
etat civil, Economia i ocupa-
ció i Comunicació i xarxes 
socials. Aquesta darrera àrea 
tindrà un paper important en 
la nova filosofia organitza-
tiva interna. Al front de les 
àrees hi haurà tres homes i 
tres dones. Entre altres pro-

jectes concrets hi ha l’edició 
d’un butlletí digital que es 
farà arribar a les agrupaci-
ons.

Al congrés hi participaran 
184 delegats, uns 40 més 
que l’any 2008. Hi haurà un 
delegat per cada 8 militants. 
També s’escolliran 19 mem-
bres del Consell Nacional del 
PSC.

La número dos, 
Esther Garcia, 
no repetirà a 
l’executiva


