
Reunió de l’Agrupació amb 
Transport Urbà a Granollers

// REDACCIÓ

L’alcalde de Vilanova i la 
Geltrú, Joan Ignasi Elena, va 
assistir  amb els alcaldes de la 
segona corona metropolitana 
a la reunió de Municipis amb 
Transport Urbà (AMTU), que 
es va celebrar a Granollers 
dilluns a la tarda.

A la trobada també hi era 
el secretari d’Estat d’Infraes-

tructures, Víctor Morlán, que 
va explicar les actuacions que 
actualment està duent a ter-
me el Ministeri de Foment i 
va reiterar la seva voluntat de 
treballar de manera conjunta 
amb tots els agents implicats 
per millorar la xarxa d’in-
fraestructures. Per aquest 
motiu, va manifestar la seva 
intenció de reunir-se, un cop Reunió a Granollers de l’AMTU, amb Elena a la dreta de la imatge DIARI

al mes, amb els alcaldes dels 
municipis de l’AMTU.

Actualment l’AMTU té 
54 municipis adherits, xifra 
que representa una població 
de 1,6 milions d’habitants. A 
la reunió de Granollers tam-
bé eren presents, l’alcalde 
de Granollers, Josep Mayo-
ral i el delegat del Govern a 
Catalunya, Joan Rangel.

El grup municipal del 
Partit Popular va presentar 
una moció al ple de dilluns 
sobre les anomalies que està 
patint Renfe en els darrers 
temps. 

En la moció del PP, es de-
mana al Ministeri de Foment 
la incorporació immediata 
de representants de l’AMTU 
al Centre de Coordinació 

El ple

Moció dels populars sobre   
les anomalies de Renfe

d’operacions Ferroviàri-
es atès el gran nombre de 
ciutadans afectats per les 
incidències de Renfe.

L’acord es vol traslla-
dar  al delegat del Govern 
de Catalunya i al Secretari 
d’Estat d’Infraestructures 
Ferroviàries i a la Conselle-
ria d’Obres Públiques de la  
Generalitat de Catalunya.

REDACCIÓ. El pròxim dimarts 25 de setembre, el doc-
tor Albert Biete farà una conferència sobre el càncer de 
mama al Toc, al número 11 del carrer Sant Sebastià. L’acte 
començarà a les sis de la tarda.  La xerrada està organitzada 
per l’Associació Catalunya contra el Cáncer. Es tracta d’una 
conferència informativa sobre la prevenció i el tractament 
d’aquesta malaltia.

Albert Biete parla sobre  el càncer 
de mama dimarts al Toc

Breus

REDACCIÓ. De l’1 al 13 d’octubre es podrà veure a la Bibli-
oteca Armand Cardona Torrandell l’exposició La contamina-
ció a Vilanova i la Geltrú: els efectes de la pols de ciment. Es tracta 
d’una mostra organitzada per l’Associació de Veïns del Tacó 
i l’Agrupació per a la Protecció del Medi Ambient (APMA). 
La biblioteca exposarà, com a complement, el fons biblio-
gràfi c de què disposa sobre el tema.

Exposició a la Biblioteca Armand 
Cardona sobre la contaminació

REDACCIÓ. La Candidatura d’Unitat Popular (CUP) ha re-
partit als domicilis de Vilanova i la Geltrú un fullet elaborat 
amb paper cuixé en el qual es fa ressò dels sous de regidors,  
càrrecs directius i de confi ança i les aportacions als grups 
municipals. El fullet deixa clar que la CUP renuncia a tenir 
càrrec de confi ança i a l’aportació extraordinària al grup.

La CUP esbomba en un fullet els sous 
dels regidors municipals
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