Diumenge, 4 de juny de 2006 ■ Diari de Girona

18

El Baix Empordà
POLÍTICA

TORROELLA

L’alcaldable d’ERC a Sant Feliu ha de fer llista
després d’una escissió de la secció local

L’Ajuntament
haurà de pagar
125 euros pel
trencament d’un
llum il·legal

Sis integrants de l’última candidatura de Vilà es van donar de baixa amb tres persones més
Pili Turon, Sant Feliu de Guíxols

C.T.B., Torroella de Montgrí.

L’alcaldable d’ERC a Sant Feliu
de Guíxols, Jordi Vilà, té el repte de formar candidatura després que una escissió de la secció local provoqués la marxa de
vuit militants –que també es van
donar de baixa del partit– i un
simpatitzant. Quatre de les persones que es van desmarcar
d’Esquerra eren entre els set
primers llocs de la llista que Vilà
va encapçalar a les eleccions
municipals de 2003, un dels
quals també era el president de
la secció local d’ERC.
El trencament es va produir
fa deu mesos, quan els republicans guixolencs van celebrar
eleccions per renovar l’executiva local, i els dissidents van renunciar a la seva militància a finals de 2005. El llistat de baixes
va incloure persones de pes en
la gestió del par tit durant els
dos anys anteriors i en l’última
candidatura municipal d’Esquerra, ja que hi havia els números
3, 4, 5 i 7 de l’equip electoral de
Jordi Vilà: Josep Lluís Arbós
–que va presidir la secció local
de 2003 a 2005 i també era a la
llista de 1999–, Carme Calvet,
Àngel Garcia i Laia Bodro.

L’Ajuntament de Torroella
de Montgrí haurà de pagar
uns 1.100 euros per dues reclamacions de responsabilitat patrimonial, que el ple de
passat dijous va acceptar. La
d’inferior quantitat és pel
trancament d’un llum de neó
que hi havia en un carrer per
on van passar les carrosses
dels Reis el desembre de
2004 a Torroella. Una de les
carrosses va topar amb el rètol d’un establiment i en va
trancar un llum. Per aquest
motiu, l’Ajuntament haurà
d’abonar 125 euros al propietari, malgrat que com va
assenyalar el regidor d’ERC,
Josep Maria Surroca, el rètol
era il·legal perquè sobresortia.
L’altra reclamació que es
pagarà puja a 975 euros per
arreglar la part inferior d’un
vehicle després que la pilona
automàtica del carrer Primitiu Ar tigas de Torroella de
Montgrí s’elevés quan no tocava, és a dir, quan el cotxe
encara no havia passat.
També es va aprovar el
contracte amb el centre cultural Tramuntana per un valor de 14.400 euros més l’IVA. Els treballadors d’aquest
centre, depenent del Consell
Comarcal del Baix Empordà,
realitzaran tasques de manteniment de les zones verdes
del municipi. L’alcalde, Carles Negre, va destacar el «servei a la comunitat» que es
dóna amb aquesta contractació ja que els treballladors
pateixen alguna discapacitat
que dificulta la seva integració laboral.
A més, l’empresa que gestionarà aquest estiu les zones
blaves és Giropark, de Mifas,
que s’encarregarà de canviar
totes les màquines expanadores de tiquets i donarà
3.000 euros a l’Ajuntament
perquè els inverteixi en projectes d’eliminació de barreres arquitectòniques.

Marxa d’exdirigents de l’executiva

A aquests cal sumar-hi Victòria Juyà –que era al setzè lloc de
l’última candidatura electoral– i
Josep-Vicent Montesinos –que
ocupava la posició 22 i va ser secretari d’Organització de la secció local d’ERC durant el mandat d’Arbós–. Les renúncies es
van completar amb la marxa de
dos militants més, Ramon Mor
i Maria Mercè Muntada; als
quals es va afegir un simpatitzant i col·laborador del partit,
Robert Remus.
Tots ells van explicar les seves decisions en dues cartes publicades al setmanari guixolenc
l’Àncora –una de comuna al novembre sense Garcia, que va seguir l’exemple dels altres al desembre–.
En la primera carta, els vuit
signataris afirmaven que «no

ANIOL RESCLOSA

EL CANDIDAT. ERC va presentar Jordi Vilà –a la dreta– com a alcaldable a Sant Feliu el divendres 26 de maig.

ens sentim representats per Jordi
Vilà, ni pel president comarcal
–també de la secció guixolenca
d’ERC–, Joan Casamitjana, ni
per l’actual executiva local»; als
quals acusaven de mostrar «actituds excloents i sectàries» i
d’haver-los «menystingut».
Llavors, havien passat quatre
mesos des de la renovació de la
direcció del partit a Sant Feliu,
a la qual Arbòs no es va presentar per revalidar la presidència
–encara que formava part d’una
de les dues candidatures–. Des
d’aquelles eleccions –al juliol–,
Carles Benguerel presideix la
secció local i Joan Reyné n’és el
secretari d’Organització.
Per la seva banda, Àngel Garcia va seguir el mateix camí i al
desembre va publicar un altre
escrit al setmanari explicant que
tampoc se sentia representat
per la directiva local d’Esquerra
a Sant Feliu. Garcia –que col·laborava amb el grup des de 2002
i militava des del maig de 2004–
va descriure l’executiva local

com «un bluff» i la va acusar de
fer que «gent vàlida (...) abandoni el partit».
Una candidatura «amb garanties»

Una setmana després que el
secretari general d’ERC, Joan
Puigcercós, el presentés com a
alcaldable per a les municipals
de 2007, Jordi Vilà va assegurar
que formarà «una bona candidatura, amb un cartipàs de persones amb garanties».
Vilà, que va insistir en valorar la feina i la bona gestió de les
persones que van abandonar el
par tit, va reconèixer que l’escissió el va preocupar i que la
formació «va quedar tocada»;
però va afegir que «després de
deu mesos de treball hem constatat que la secció local funciona»,
remarcant que no menysté la
candidatura que Esquerra va
presentar a les eleccions de
2003.
Segons va informar Jordi Vilà
–que per tany a l’executiva en
qualitat de por taveu del grup

municipal d’ERC, del qual n’és
l’únic regidor–, l’organització es
va aconseguir refer del daltabaix i en l’actualitat compta amb
22 militants i un simpatitzant
–una xifra similar a la del juliol
de 2005–.
Recordant aquella situació,
Vilà va manifestar «que van
marxar en desacord a l’elecció de
la nova junta». El cap de llista
d’ERC no va voler respondre les
acusacions dels exmembres de
la secció local, però va considerar «una equivocació» la seva
marxa i va opinar que s’haurien
d’haver esperat per fer una tasca fiscalitzadora fins a les properes eleccions per renovar l’executiva –un tràmit que es realitza cada dos anys–.

Vuit exmembres
van dir que no es
veien representats
pel candidat Vilà
■

SANTA CRISTINA D’ARO

CiU denuncia manca de control en els
camions que poden abocar a Solius
C.T.B., Solius.

La secció local a Santa Cristina
d’Aro de Convergència i Unió reclama un control sobre els camions que van a l’abocador de Solius a deixar deixalles i finalment
no ho fan perquè no s’admet el
material que s’hi porta o fan pagar una quota especial pel seu
tractament. Segons CiU, alguns
camions, per no pagar o no poder
abocar les deixalles, els tiren en
l’antic camí que utilitzaven els ca-

mions per anar fins a l’abocador
passant per Solius.
Un exemple mostrat pel grup
de Convergència i Unió són la
trentena de matalassos i un sofà
que dijous passat es trobaven en
un costat d’aquest camí i que, segons Joan Pareta, membre de la
secció local del partit, fa unes
dues setmanes que s’hi troben.
Pareta explica que «alguns camions, quan els diuen que no poden abocar a la deixalleria o han
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CARLES TORRAMADÉ

ABANDONAT. Una trentena de matalassos en l’antic camí a l’abocador.

de pagar, fan mitja volta i ho tiren
al marge del camí». Aquest no és
l’únic cas que coneix, ja que l’any
passat hi van trobar a 50 metres
d’on ara hi ha els matalassos un
centenar de portes i armaris d’un
hotel.
CiU entén que els responsables de l’abocador haurien de
controlar els camions que van
fins allà però no hi deixen la càrrega de manera que si es troba
que l’han tirat al camí, se’ls pugui
localitzar perquè la vinguin a recollir. «D’aquesta manera no
s’haurà d’enviar la brigada municipal i no suposaria un cost addicional pel municipi», diu el president local de CiU, Josep Llensa.

