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MAÇANET

VILOBÍ DONYAR

CiU afirma que mantindrà Soms (PSC) a
l’alcaldia durant 4 anys «sense condicions»

Salitja celebra la
Fira-festa de la
Botifarra Dolça
amb demostració
culinària local

9M titlla el pacte de «retorn al passat» i retreu al PSC el canvi d’opinió des de les eleccions

E.Batlle, Salitja
E.Padilla, Maçanet de la Selva.

L’Ajuntament de Maçanet de la
Selva té des d’ahir al matí nous
regidors. Les àrees d’AM, expulsats del govern, han estat
ocupades pels cinc regidors de
CiU. El cap de llista Antoni Guinó assumirà Obres Públiques i
Ser veis, Glòria Roca Medi Ambient i Ensenyament, Jordi Carreras prendrà possessió de les
àrees de Festes i Joventut, Margarida Mas serà la titular d’Acció Social i Sanitat i l’àrea d’Hisenda serà responsabilitat de
Lluís Xifró. CiU ha pactat amb el
PSC per formar equip de govern, segons Guinó «imposant
els interessos municipals per davant dels propis i legítims» –CiU
és la llista més votada amb cinc
edils, per davant dels tres del
PSC, que va ser la tercera formació a les darreres eleccions.
Segons l’alcalde Alfons Soms
(PSC), els convergents han

CARLES COLOMER

CARLES COLOMER

Alfons Soms (PSC).

Antoni Guinó (CiU).

aceptat mantenir els socialistes
a l’alcaldia durant quatre anys
–Guinó considera que «qui comença una legislatura l’ha d’acabar»– ja que «no volen imposar condicions sinó treballar», se-

gons va considerar Soms dels
seus nous socis de govern.
Durant la campanya electoral, el PSC va destacar que no
pactaria amb CiU ja que l’aliança amb AM «era el més natural»

segons Soms. Però l’actitud dels
ja exsocis «no ha estat l’apropiada» –Soms la va qualificar
ahir «d’obstruccionista». Per
part de Guinó, va destacar que
«en cap moment ens hem negat a
pactar amb ningú» –de fet el cap
de llista convergent va oferir
pactes a totes les formacions
després dels comicis, però tots
el van bandejar.
El PSC va anunciar que buscava socis de govern dins de totes les formacions al plenari i
que s’havia entrevistat amb tothom, però el regidor Josep Romaguera (9Maçanet) va negar
haver tingut cap oferta d’entrar
dins el govern. Romaguera va
qualificar el pacte PSC-CiU com
«un retorn al passat de Maçanet», alhora que va destacar que
el PSC va proclamar que mai
pactaria amb CiU. Ahir no es va
poder contactar amb el por taveu d’AM, Antoni Trinchería.

CONVIVÈNCIA

Alguns ja no volen viure més a La Goba
Moltes cases estan a la venda i alguns veïns ho atribueixen al conflicte amb l’ètnia gitana
E.Batlle, Vidreres

Els veïns de la urbanització de
La Goba veuen com des de fa un
temps, algunes de les cases (almenys deu a l’avinguda principal) es posen a la venda i fins i
tot, algunes que encara estan en
construcció, les obres queden
aturades. Segons alguns veïns,
tot això passa degut al conflicte
de convivència amb els parcel·listes d’ètnia gitana que
viuen en caravanes mentre se’ls
acaba d’edificar la seva casa. En
l’últim ple, l’alcadessa de Vidreres va comprometre’s a treballar per fer un ordenança nova,
ja que l’anterior no era correcta. En el decurs d’aquesta setmana, el consistori preveu tenirla pràcticament llesta.

OPINIÓ

ESPERANÇA PADILLA

CARAVANES ALS PATIS. En una sola parcel·la hi conviuen moltes famílies.
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Els neguits del Dr. Guzmán
l Dr. Guzmán,
nom inventat,
és metge de família. Podia haver
estudiat educació
infantil, veterinària,
empresarials...
Però, per aquella cosa de la vocació, quan amb disset anys va
sortir de l’institut, va optar per
la medicina. Sis anys de carrera
i tres d’especialització: nou.
Vaja, fins als 26 anys no va percebre la primera retribució per
l’exercici de la seva professió.
El Dr. Guzmán és castellà. Va
néixer a un poblet de Sòria com
podia haver-ho fet a algun de
Burgos, d’Àvila o de Zamora. El
Dr. Guzmán fa gairebé 10 anys
que treballa a Catalunya, els darrers en un CAP de La Selva Marítima, concretament a Blanes.

E

El Dr. Guzmán va venir cap aquí
en una etapa en què la manca de
metges i de professionals de la
sanitat, encara no havia obligat,
a les autoritats del ram a importar-los de Sud-amèrica o de països de l’Est. El Dr. Guzmán és
un metge ben format, compleix
amb escreix els objectius individuals i col·lectius proposats
per la direcció del centre i, en
general, els seus pacients, perdó, usuaris estan contents amb
els seus serveis. Per antiguitat,
potser no serà un dels primers a

 «El Dr. Guzmán
en tindria prou
de poder treballar
d’una manera
estable a Blanes»

escollir entre quedar-se al CAP
antic o anar al nou CAP que
d’aquí a pocs dies s’obrirà als
Pins. Per a ell això no es prioritari. En tindria prou de poder
treballar d’una manera estable a
Blanes.
El Dr. Guzmán estava aquestes darreres setmanes més neguitós del que és habitual. Preparava l´examen-oposició (1.400
metges disputant-se 200 places)
en el qual, reeixir, li suposaria
deixar l’actual condició d’interí i
veure el seu futur amb més optimisme. Hores i hores d’estudi
solitari o compartit amb altres
companys que es troben en la
mateixa tessitura s’han sumat
molts dies, durant aquests darrers mesos, a les hores de visita
i a les guàrdies. Finalment, el
diumenge passat va arribar el
dia D.
Encara no he parlat amb ell i
desconec quantes de les 120
preguntes va encertar. Estic segur que moltes. Suficients per

El president de la junta del residencial, Josep Conesa, espera
que la nova normativa que està
redactant l’Ajuntament acabi
amb el conflicte. I que, no s’hagi de recórrer a actuacions, com
ara posar barreres o a la seguretat privada. Aquestes solucions, alguns veïns de la urbanització van intentar-ho portar a
terme però segons Conesa, «les
barreres no haurien servit per
res» ja que a la urbanització hi
ha més d’una entrada i que el
preu era excessiu.
Els veïns de la urbanització
es queixen de les actituds incíviques dels veïns nòmades d’ètnia gitana i alerten de possibles
enfrontaments si no hi ha una
actuació ràpida del consistori.
demostrar que és un metge eficient. Eficient, eficaç o efectiu?
Ara no recordo massa bé les diferències entre els tres conceptes, però, donat que era una de
les possibles preguntes d’examen, no em costarà trobar algú
que m’expliqui si he utilitzat l’adjectiu correcte.
Quan divendres passat vaig
desitjar-li sort, el Dr. Guzmán
em va manifestar que als nervis,
lògics i en augment, s’afegia encara un altre neguit: la preocupació –tot i estar convençut que
el diumenge demostraria un nivell de coneixement molt alt–
perquè les seves mancances en
el domini de la nostra llengua
(haurà de passar la prova de català d’aquí uns dies) puguin deixar-lo, finalment, sense plaça.
Em deia més o menys això : «espero que facin un xic la vista
grossa i agafin els més preparats, encara que no parlem ni escrivim amb l’excel·lència d’en
Pompeu Fabra».

La Fira-festa de la Botifarra
Dolça d’enguany celebra
aquest cap de setmana la seva
XI edició i s’ha acabat convertint en un referent de la comarca de la Selva Interior.
Una fira ja consolidada i que
segons la regidora de Salitja,
Mercè Sais manté un programa molt semblant any rereany però que s’ha anat assentant.
Com a actes amb denominació local, hi ha la demostració de cuina a càrrec de Miquel Vilaró del Restaurant la
Crosa de Sant Dalmai. I la
ruta al volcà de la Crosa amb
Lluís Ball-llosera, autor del llibre El volcà de la Crosa, que
es presentarà també a la fira,
tot i que anteriorment, ja s’ha
pogut veure en altres nuclis
del municipi, va explicar Sais.
Durant tot el diumenge, a
Salitja es podrà visitar la fira
de productes artesans i oficis
antics, participar en el taller
de dibuix i pintura, així com
en el concurs i la degustació
de les coques de botifarra de
dolça. A la tarda, hi haurà la
gran botifarrada poular, dolça, picant i i volcànica així
com música, entre altres.
Per altra banda, durant
tota la setmana, els restaurants del municipi de Vilobí
d’Onyar ofereixen el menú de
la botifarra dolça. A més, a
tota la Selva, des des de l’any
passat, està en marxa la Ruta
de la Botifarra. Un itinerari turístic a través de les diverses
varietats típiques d’aquest
producte a la comarca.

SALUT PÚBLICA

Tordera denuncia
l’empresa que
podria haver
intoxicat a l’escola
DeG, Tordera

L’Ajuntament de Tordera ha
inciat les diligències per personar-se com a acusació particular contra l’empresa de
desratització que va provocar
que dilluns prop d’una vinenta de nens de l’escola La Roureda fossin traslladats a l’hospital Sant Jaume de Calella
per una possible intoxicació.
Afortunadament i després
de les analítiques realitzades
cap nen va patir intoxicació.
Tant dilluns com dimar ts
l’hospital de Calella va fer una
analítica i una revisió exhaustiva a tots els alumnes i els va
subministrar una dosi de vitamina K com a mesura de prevenció. Per a més seguretat
les analítiques es van repetir
durant el dia dahir al CAP de
Tordera.
A banda de la denúncia a
l’empresa, l’Ajuntament també va posar a disposició dels
pares un ser vei de transport
fins a Calella per repetir les
analítiques i es farà càrrec de
les despeses i dietes.

