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Nou pas perquè cinc places de 
la ciutat canviïn de nom. La jun-
ta de govern local d’ahir va apro-
var inicialment cinc noves incor-
poracions en el nomenclàtor. Es 
tracta, per una banda, de Patricio 
Peñalver i Cipriano Martos, que 
donaran nom a una plaça nova en-
cara per decidir. També s’oficia-
litzarà el nom de la plaça del Pi-pi, 
ja que així es coneix popularment 
però no tenia nom. 

Per l’altra, també s’ha aprovat 
que la plaça Antoni Lloch es dirà 
Clara Campoamor i la plaça Al-
calde Marcet, Dones del Tèxtil. 
La decisió d’eliminar els noms de 

Josep Maria Marcet i Coll i d’An-
toni Llonch i Gambús –apunten 
des del consistori– es va prendre 
perquè van ser alcaldes durant el 
franquisme i, per tant, no elegits 
democràticament, sinó designats 
directament pels responsables 
del règim.

Ja ho va aprovar el ple
El ple municipal del passat 28 de 
febrer va aprovar per majoria, 
amb l’abstenció de Cs i el vot con-
trari del PP, una moció impulsada 
per Sabadell per la República que 
proposava formalitzar un com-
promís municipal de retirar del 

nomenclàtor de Sabadell tots els 
referents franquistes.

Està previst que el dijous 4 
d’abril aquest acord es publiqui 
al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona (BOPB) i al tauler 
d’edictes de la seu electrònica de 
municipal. A partir de l’endemà, i 
durant 20 dies hàbils, la ciutada-
nia podrà presentar-hi al·legaci-
ons. En el cas que no n’hi hagi, els 
acords quedaran definitivament 
aprovats el dimarts 7 de maig. En 
cas contrari, la junta de govern 
haurà d’acceptar o de desestimar 
les  al·legacions en la sessió del 13 o 
del 20 de maig.

Les places Clara Campoamor i Dones 
del Tèxtil seran oficials el 7 de maig
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La plaça Marcet passarà a dir-se Dones del Tèxtil / CEDIDA

La plataforma Fem Vallès ha 
demanat a tots els partits polítics 
del Vallès Occidental i l’Orien-
tal que impulsin l’Àrea Vallès dins 
dels seus programes electorals el 
pròxim 26 de maig. “Cal veure el 
Vallès com una realitat supramu-
nicipal interconnectada, líder en 
quasi tots els sectors econòmics 
i que cal gestionar de forma con-
junta”, asseguren en el comunicat 
les entitats.

Així mateix, també conside-
ren que el Vallès juga un paper de 
“frontissa” entre Barcelona i Ca-
talunya, i que s’ha de tractar el 

El president de la Cecot, Antoni Abad, a la presentació del manifest a favor de l’Àrea Vallès  / ÓSCAR ESPINOSA

conjunt dels “problemes que ar-
rossega el territori” com la mobi-
litat, les infraestructures, el medi 
ambient o les polítiques d’ocu-
pació, entre d’altres. Segons ex-
pliquen, l’impuls de l’Àrea Vallès 
implicaria “una notable inversió 
de productivitat i una millora de 
la qualitat de vida dels seus ciuta-
dans”.

Per a la plataforma, compartir 
la visió és “fer un salt qualitatiu”, i 
consideren que la regió de Barce-
lona “ha d’incorporar plenament 
el fet social, econòmic-productiu 
i ambiental” del Vallès. En aquest 
sentit asseguren que les dues co-
marques juguen el paper de “fron-
tissa”, i consideren que l’Àrea Va-
llès és “un projecte de futur de 
país”.

Es tracta, en definitiva, d’im-
pulsar un projecte comú que es 
configuri com “un espai de tre-
ball i consens” per trobar “l’encaix 
amb la gran Barcelona que multi-
pliqui els resultats en benefici de 
tots els que vivim i treballem al 
Vallès”.

Què és Fem Vallès?
La plataforma Fem Vallès és una 
iniciativa promoguda per la pa-
tronal Cecot, el Consell Inter-
sectorial d’Empresaris de Saba-
dell i Comarca (CIESC), la Unió 
Empresarial Intersectorial Cercle 
d’Empresaris i Via Vallès. 

A més de la Cambra de Terras-
sa, han subscrit la seva adhesió a 
la plataforma entitats com Bari-
centro, Cerdanyola Empresarial, 
l’Associació d’Empresaris de Cas-
tellbisbal, l’associació Sant Cugat 
Empresarial, el Col·legi d’Apa-
relladors, Arquitectes Tècnics i 
Enginyers de Barcelona (delega-
cions del Vallès Oriental i Occi-
dental), el Col·legi d’Arquitectes 
de Catalunya (Delegació del Va-
llès), el Col·legi d’Enginyers In-
dustrials de Catalunya (Delega-
ció del Vallès), CCOO (Vallès 
Oriental, Vallès Occidental i Ca-
talunya Central), UGT (Vallès 
Oriental i Vallès Occidental) i el 
Circuit de Barcelona-Catalunya.

POLÍTICA  La plataforma vallesana demana als alcaldables 
de la comarca que incloguin als seus programes 
electorals la creació d’aquest nou ens supramunicipal

Fem Vallès vol que els partits 
es ‘mullin’ amb l’Àrea Vallès
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