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Professionals del SEM
debaten a Sant Celoni
sobre seguretat en
l’àmbit rural

L’agrupació local obre el procés per nomenar un substitut al candidat de les últimes municipals

L’exalcalde Dani Cortés renuncia a
liderar la llista del PSC a Montornès

Sant Celoni

Més de 200 professionals
sanitaris participaran en una
trobada sobre la millora de
l’actuació conjunta en l’entorn rural que ha convocat el
Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) aquest dilluns
a Sant Celoni. La trobada es
farà a l’Ateneu a partir de
les 9 del matí i, entre altres,
hi participaran l’alcalde,
Joan Castaño; la directora de
sector del Catsalut, Aurora
Dueñas; el director general
del SEM, Francesc Bonet, i el
director gerent de l’Hospital
de Sant Celoni, Rafael Gotsens. Al llarg de l’any passat,
el SEM va gestionar a la zona
del Baix Montseny gairebé
9.500 alertes, les quals van
generar més de 5.000 mobilitzacions d’ambulàncies.

Montornès del Vallès

L’exalcalde de Montornès
entre 2003 i 2011, Dani Cortés, ha decidit renunciar a
encapçalar la candidatura
del PSC en les properes eleccions municipals. Cortés ho
havia comunicat a l’executiva
local del partit fa unes setmanes, però la decisió es va
fer pública aquest dissabte,
durant la visita del primer
secretari nacional del partit,
Miquel Iceta a Montornès
amb motiu de la festa major.
Cortés, que ha estat cap
de l’oposició durant els
últims quatre anys, assenyala motius familiars per
la renúncia. Considera que
després de 15 anys vinculat a l’Ajuntament (primer
com a regidor d’Hisenda i
posteriorment com alcalde)
és el moment de dedicar
més temps a la família i a la
seva professió d’advocat. A
més, l’exalcalde socialista
de Montornès també creu
necessari donar pas a nous
representants en un moment
de “canvis importants al partit”.
L’encara cap de l’oposició
manté el discurs crític cap al
govern d’ICV-EUiA al municipi. Dissabte apuntava que
“Montornès està cada vegada
pitjor”. Ho exemplificava
amb les beques menjador,
que s’han doblat aquest curs.
“Pot semblar una bona notícia, però és molt dolenta,
perquè demostra que hi ha
moltes famílies en dificultats”. També apuntava que
el govern “no té iniciativa”,
i per això s’han encallat projectes com una nova escola o
una residència.
Ara, el PSC de Montornès

GRISELDA ESCRIGAS
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Dani Cortés, a l’esquerra, amb Miquel Iceta en el dinar que el PSC va organitzar al seu tendal a la festa major de Montornès

Convergència per les
Franqueses vol aclarir
l’enderroc d’una obra
il·legal d’un regidor
Les Franqueses del Vallès

arrenca el procés per escollir
el nou candidat. El primer
secretari de l’agrupació local,
Juanjo Sierra, assenyala

que els candidats hauran
de recollir suports entre els
militants, amb un nombre
d’avals per determinar i que,

finalment, la decisió correspondrà a l’assemblea local,
com pertoca a Montornès per
nombre d’habitants.

Iceta confia a retenir governs a la
comarca en les properes municipals
J.C.A.

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta,
confia en l’aval a l’experiència de govern del
seu partit, encara hegemònic als ajuntaments
de la comarca, per retenir poder local en les
eleccions municipals de l’any que ve. “El
PSC sempre ha estat important al Vallès Oriental i a les seves principals ciutats”, va dir
Iceta aquest dissabte, durant la seva visita a
Montornès.
Tot i admetre que l’actual situació és complicada per al partit, Iceta va assenyalar que
el PSC està fent el possible per “revertir” els

descensos en nombre de vots que ha acumulat en el cicle electoral que va arrencar precisament en les anteriors municipals. “De les
properes eleccions n’esperem molt i confiem
estar a l’alçada”, va dir. En el mateix sentit es
va manifestar el primer secretari comarcal,
Román Ruiz, que destaca que els socialistes
han liderat “equips solvents” amb uns alcaldes que “han fet bona feina”.
“No sé què defensaran els que han portat
Catalunya a un carreró sense sortida”, va dir
Miquel Iceta, que va criticar que es pretengui
utilitzar la llei de consultes per al 9-N.
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El Grup Municipal de Convergència per les Franqueses
(CpF) ha presentat una instància per ser debatuda en
el ple municipal de dijous en
què demana que s’inspeccioni l’enderroc de les obres
il·legals que va fer l’actual
regidor d’Esports, José Ramírez (CiU), al pati de casa
seva. Segons CpF, l’enderroc
de l’obra només va ser parcial, quan hauria de ser total.
A més, diu que el regidor no
ha pagat les sancions imposades per l’Ajuntament i que
no han estat tramitades per
l’Organisme Autònom de
Gestió Tributària Local. Per
això, el grup demana que el
govern municipal (CiU, PSC,
PP i UPLF) tramiti aquestes
multes.

Vallromanes s’uneix
a l’Agrupació de
Municipis amb
Transport Urbà
Vallromanes

Per a la publicació d’esqueles
a
truqueu al
telèfon 93 860 30 20
i demaneu per publicitat
o per correu electrònic:
publicitat@gra.el9nou.com

L’Ajuntament de
Vallromanes ha aprovat la
seva adhesió a l’Agrupació
de Municipis amb Transport
Urbà (AMTU).

Podem constitueix
dijous l’assemblea
Canovelles
Canovelles

La formació Podem farà
aquest dijous l’assemblea
per constituir el partit a
Canovelles. Serà en un acte
que es farà al Teatre Auditori
a les 8 del vespre.

