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El regidor d’Hisenda de Vilobí (CiU)
deixa tots els seus càrrecs al govern
 Fèlix Sànchez era també el regidor de Manteniment i Esports i seguirà al consistori amb CiU sense responsabilitats
VILOBÍ D’ONYAR | DAVID JIMÉNEZ

El regidor d’Hisenda, Manteniment i Esports de Vilobí d’Onyar,
Fèlix Sànchez (CiU), ha dimitit de
tots els seus càrrecs al govern. Tot
i això, seguirà com a regidor del
consistori i dins el grup de la federació de CiU però sense responsabilitats. Així ho va conﬁrmar
ahir l’alcaldessa de Vilobí, Olga
Guillem, després que el regidor li
entregués un breu escrit sense
detallar els motius de la renúncia
al càrrec quan falta poc més d’un
mes per a les eleccions municipals.
La decisió de Sànchez arriba
després que a principis de març
l’alcaldessa destituís de manera fulminant el llavors número dos i

primer tinent d’alcalde, Josep Borrell, retirant-li les seves competències. Guillem ho feia per falta de
«conﬁança i lleialtat» en saber
que el que havia estat la seva mà
dreta es presentaria a les eleccions amb un altre grup polític.
La dimissió ara de Fèlix Sánchez
suposa un nou cop. En un mes i
mig, l’actual govern ha passat de tenir sis regidors amb responsabilitats a només quatre. Ara mateix, el
consistori quedarà doncs amb
cinc regidors de CiU (un dels quals
Sànchez sense càrrecs). Borrell
consta com a no adscrit i ﬁnalment
anirà a la llista electoral amb el
Grup Municipal Independent
(GMI) que ara tenen cinc regi-

Es desconeixen els motius de la
seva renúncia però l’alcaldessa
veu «estrany» que plegui a poc
més d’un mes per a les eleccions
Al març, l’alcaldessa va cessar el
seu número 2 perquè anirà a les
eleccions amb un altre partit. El
govern té ara 4 edils amb càrrec

dors i són l’únic partit a l’oposició.
Ahir, l’alcaldessa va conﬁrmar
que Sànchez plega però en desconeix els motius. De fet, va explicar que només li va entregar un
breu escrit dient que deixava els
seus càrrecs al govern. Tot i això,

l’alcaldessa va afegir que «és estrany» que una persona dimiteixi
«a un mes de les eleccions». Diari de Girona va intentar contactar
ahir amb Sànchez, sense èxit.
D’altra banda, sobre qui ocuparà ara les regidories que Sànchez
deixa vacants, l’alcaldessa va explicar que ella es quedarà amb les
àrees d’Hisenda i Esports mentre
que la regidoria de Manteniment
se la quedaran entre els regidors
Joan Viñolas i Salvador Martí.
Les llistes a les eleccions
El clima electoral a Vilobí ha deixat nombrosos moviments en les
darreres setmanes. La destitució al
març de Borrell, llavors primer ti-

AJUNTAMENT D’ARBÚCIES

Arbúcies reparteix targetes amb
24 hores de franc a la zona blava
 Se’n podran beneficiar els

veïns que paguin l’impost de
circulació a la vila i la targeta
cal recollir-la al consistori
ARBÚCIES | DdG

Des d’aquest dilluns, tots els veïns d’Arbúcies que paguen l’impost
de circulació a la vila poden recollir una targeta que posa a disposició l’Ajuntament amb 24 hores
gratuïtes per a la zona blava del carrer Camprodon i de la placeta de
Can Reus. Aquesta targeta ja es pot
passar a buscar a les oﬁcines del
consistori. Cada persona podrà

Santa Coloma
promociona la
Salut a través
de l’esport

tenir tantes targetes com impostos
de circulació pagui al municipi.
El funcionament de la targeta és
senzill. L’usuari només l’haurà de
posar dins la màquina expenedora de tiquets i decidir l’estona que
vol tenir el seu vehicle estacionat
i treure el tiquet. Una vegada s’hagin esgotat aquestes 24 hores de
franc, l’usuari podrà comprar una
nova targeta de 24 hores pagant
només el cinquanta per cent del
seu cost. És a dir, obtindrà 24 hores d’aparcament pagant-ne 12.
Aquesta nova targeta també s’haurà d’adquirir a l’Ajuntament presentant la targeta esgotada.
Els arbuciencs podran disposar

de tantes targetes com impostos de
circulació paguin a la vila. Així, si
una persona paga l’impost de dos
vehicles, podrà tenir dues targetes
d’aparcament gratuïtes i utilitzarles amb el vehicle que li interessi,
ja que la targeta no anirà identiﬁcada amb un cotxe en concret.
Segons el consistori, la iniciativa s’ha posat en marxa després de
la nova negociació del contracte
amb l’empresa Mifas, que gestiona la zona blava, i permetrà beneﬁciar tant als veïns del Camprodon com dels carrers de l’entorn, i també a tots els que viuen
fora del nucli urbà, que són més
d’un 30 per cent dels habitants
AJUNTAMENT D’ANGLÈS

La targeta serveix per al carrer Camprodon i la placeta de Can Reus.

d’Arbúcies., van afegir ahir.
En un comunicat, l’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga, es va mostrar
molt satisfet amb el nou acord
que s’ha aconsegui. Es tracta, va
dir, «d’un compromís que teníem

TOSSA DE MAR | DdG

Santa Coloma de Farners promocionarà divendres la Salut a
través de l’esport amb activitats en
el marc del Dia Mundial de la Salut. Durant tot el dia, amb els clubs
i entitats es podran realitzar diferents esports. Professionals del
CAP donaran recomanacions sobre com fer esport de manera saludable en una «taula de salut» i la
Creu Roja farà demostracions sobre com fer servir els desﬁbril·ladors. Diversos clubs i entitats faran
jornada de portes obertes. Els
alumnes de Santa Coloma han
participat en un concurs fent un dibuix o foto amb temàtica de salut.

L’Ajuntament de Tossa de Mar
preveu iniciar avui la primera fase
d’actuació al sector Miramar-Gabarra. Segons va informar ahir
l’Ajuntament, les obres tenen com
a objectiu millorar la xarxa d’aigua,
el servei de baixa tensió, el servei
de telefonia, l’enllumenat públic,
la xarxa d’aigües pluvials i les voreres. El consistori va explicar que,
per tal de reduir l’afectació de les
obres en els veïns de la zona, treballs que s’espera que durin uns
cinc mesos, s’han programat tres
fases d’execució. La primera, que
comença avui mateix, es fa entre el
ﬁnal del carrer Miramar i el trans-

 Més de 700 persones van participar diumenge al pavelló d’Anglès en el
15è dinar de la delegació de la Fundació Oncolliga Girona a la vila. L’acte de
suport a la Lliga Catalana de Malalts de Càncer, que ja es una tradició, va
comptar amb l'Escola de Ball la Gatzara de Riudellots, amb una exhibició de
balls de saló. Durant l’acte es agrair la tasca dels voluntaris de l'associació i
l'ajut econòmic que es rep per a les persones afetades per la malaltia.

amb el poble, per facilitar la mobilitat i la circulació», va assegurar.
La zona blava del carrer Camprodon i placeta de Can Reus d’Arbúcies es va instaurar el 2010 i disposa de ﬁns a 140 aparcaments.

Tossa inicia avui la primera
fase de les obres de millora
al sector Miramar-Gabarra

SANTA COLOMA DE FARNERS | DdG

Quinzè dinar de l’Oncolliga a Anglès

nent d’alcalde es va produir perquè
aniria a les llistes amb un altre partit. En un principi es preveia que
encapçalés una llista d’Unió Democràtica a Vilobí, anomenada
Unió Municipal, un projecte que ﬁnalment no ha tirat endavant, ja
que el mateix Borrell i altres persones relacionades amb Unió aniran ﬁnalment a la llista electoral
dels independents del GMI.
Al seu torn, ERC va anunciar fa
poc que es presentaria a les eleccions a Vilobí per primera vegada.
Precisament, el cap de llista seria
Josep Argelés, actualment regidor a l’oposició amb el GMI. Finalment, Guillem optarà a la reelecció com a alcaldable per CiU.

formador a l’alçada del número 50.
La segona fase es realitzarà entre
aquest transformador i l’inici del
carrer Pintor Joan Brull. Finalment, la tercera serà als carrers Pintor Joan Brull i Carles Domènec.
D’altra banda, avui també està
previst que s’iniciïn les obres d’arranjament de la pavimentació
malmesa en els carrers Joan Sebastiá Bach, Torrent Viver, Joan
Barber Coris, Tram del Mirador del
Codolar i Torrent de Can Magí. Finalment, a partir del pròxim dilluns, el consistori preveu millorar
l’asfaltat d’aquests carrers i als carrers Lope Mateo, Puerto Rico (zona
benzinera) i Doctor Fleming.

