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Falten 36 dies

El candidat del PSC es reuneix amb representants de l’esport base

Navarro destaca la funció social i 
educativa de l’esport, a Granollers
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Navarro, entre Mayoral i Monràs en una de les sales de Roca Umbert

Granollers

EL 9 NOU

El candidat del PSC a la pre-
sidència de la Generalitat, 
Pere Navarro, va destacar 
la funció social i educativa 
de l’esport després de reu-
nir-se aquest dimecres a la 
tarda amb representants de 
l’esport base de Granollers 
a Roca Umbert. Després de 
la reunió, el líder socialista 
va assistir a un acte amb 
militants. “Hem parlat de la 
importància de l’esport base, 
del voluntariat, de l’esport 
femení, de l’esport per als 
discapacitats i de la funció 
social que ha de tenir la pràc-
tica esportiva”.

En la seva primera visita 
a la ciutat després d’haver 
estat proclamat candidat 
socialista, Navarro va insistir 
en la proposta federal i de 
reforma de la constitució. 
“Els socialistes tenim pro-
postes clares que ens han de 
permetre avançar en la cons-
trucció d’un projecte federal 

a Catalunya, Espanya i Euro-
pa”, va dir, i va expressar la 
seva confiança en la societat 
per aconseguir l’objectiu. 
“Els nostres aliats per tirar 
endavant aquest projecte 
federal són la societat catala-
na i espanyola”. Per Navarro, 
l’estat de les autonomies “ha 
tingut el seu valor, però està 

esgotat i necessitem cons-
truir quelcom de diferent. El 
que em preocupa més són els 
que se situen en els extrems: 
el de la independència de 
CiU i el del centralisme del 
PP”. A l’acte van assistir l’al-
calde de Granollers, Josep 
Mayoral i el de Mollet, Josep 
Monràs.

Alfons López 
Tena inaugura 
el local de SI de 
Granollers
Granollers

El cap de llista per Barcelona, 
Alfons López Tena, assistirà 
aquest dissabte a les 8 del 
vespre a la inauguració del 
local de Solidaritat Catalana 
per la Independència (SI) a 
Granollers, situat al número 
3 del carrer del Rec. D’altra 
banda, la número 3, Núria 
Cadenes, fa un acte aquest 
divendres a les 8 del vespre 
a l’antiga capella de Can Mas 
Bagà de Llinars.

El presidenciable de 
la CUP, en un acte a 
Sant Celoni

Sant Celoni

David Fernández, cap de llis-
ta de la CUP per Barcelona, 
serà aquest dissabte a Sant 
Celoni per participar en la 
inauguració  del nou espai 
de La Clau del municipi. Fer-
nández, que havia estat con-
vidat abans que fos elegit cap 
de llista, parlarà de Coop57, 
una cooperativa de serveis 
que destina els recursos pro-
pis a donar préstecs a projec-
tes d’economia social.

Marta Cordomí, de 

Cardedeu, número 

12 de la CUP

Cardedeu

La regidora de Cardedeu 
Marta Cordomí ocuparà el 
número 12 a la llista de la 
CUP per Barcelona en les 
eleccions al Parlament. A la 
candidatura també figuraran, 
en llocs molt més endarre-
rits, Jordi Pueyo, regidor de 
Santa Maria de Palautordera; 
Maria Oliver, de Granollers; 
Txus Carrasco, membre 
d’Independents per Mollet; 
Roser Calvet, de Sant Celoni; 
Sandra Redondo, de Caldes, 
i Francesc Lucchetti, de Sant 
Pere de Vilamajor.

Marta Cordomí, serà la 12 de la CUP
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