
La fins ara directora comercial
de les emissores de Catalunya Rà-
dio i directora de vendes al mercat
estatal dels mitjans de la Corpo-
ració Catalana de Mijans Audio-
visuals, Neus Comellas, va pren-
dre possessió ahir de l’acta de re-
gidora de l’Ajuntament de Manre-
sa. Deixa aquestes tasques  per
dedicar-se a la regidoria de Pro-
jecció de Ciutat i Festes.

Ahir al migdia es va celebrar un

ple extrordinari durant el qual va
assumir la seva nova responsabi-
litat. Ho va fer prometent el càrrec
per imperatiu legal. Després de
rebre la medalla de regidora i la
insígnia de plata de l’Ajuntament,
Comellas es va adreçar al públic
que hi havia al saló de plens per
manifestar el seu «compromís
molt seriós per lluitar per la meva
ciutat i el país, per fer-la més forta,
valenta i lliure». Més endavant va
afirmar que no podia rebutjar el

«privilegi de servir a la ciutat. Vinc
amb ganes d’aprendre moltís-
sim». L’alcalde de Manresa, Valen-
tí Junyent, li va desitjar molta sort.

Entre el públic hi havia fami-
liars, amics i també el director de
les emissores de Catalunya Ràdio,
Saül Gordillo. 

No va ser l’única persona que
ahir es va estrenar al ple munici-
pal. També ho va fer la interven-
tora Carme Cot. Ocupa el càrrec
de forma temporal.

J.M. MANRESA

Neus Comellas pren possessió de
l’acta de regidora de l’Ajuntament
La nova responsable de Promoció de la Ciutat i Festes promet el càrrec

Neus Comellas després de rebre la medalla de regidora al ple d’ahir
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DESGUACES DEL BAGES

Camí de Viladordis, km 1,7 (08272) Sant Fruitós de Bages - Tel. 93 878 87 30

GESTOR 
AUTORITZAT 
N.: E-474.98

•  Gran estoc de recanvis d'automoció
• Servei de grua
•  Recollida de tot tipus de vehicles
• Desballestament autoritzat per la DGT. 
 Tramitació de baixa IMMEDIATA
•  Repartiment gratuït de material 
 per a professionals

LLOGUER I VENDA DE MAQUINÀRIA
servei post-venda

Generadors • Compressors d'aire • Talladores i perforadores de formigó i asfalt 
Proyectors de guix i morter • Bombes, calefacció i deshumificadors

Martells i maquinària portàtil • Màquines de neteja • Jardineria i forestal • Etc...

Camí de la Cova, 3
Manresa (08241)
Tel. 93 875 22 99

• Maquinària per sorrejar amb sorra • Polidora planetària de diamant.
Fregadora i netejadora circular • Maquinaria d'alta pressió • Compressors i Airless

TRACTAMENT DE PREPARACIÓ DE SUPERFÍCIES 
PER TREBALLS DE RENOVACIÓ

TUG DUGReformes integrals

Projectes d’interiorisme

Parquet AC4 desde 9.95 €/m²    Amb muntatge inclòs desde  25 €/m²

Cra. de Vic, 76 Manresa - Tel. 93 836 21 66 - tug-dug@hotmail.com

OFERTA
CUINA

5380€

OFERTA
BANY

2450€


