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La Selva

POLÍTICA

L’alcalde de Sils
deixarà el càrrec
després de 28 anys
Rovira (CiU) esperarà al final de mandat
Acn/DdeG, Sils.

L’alcalde de Sils, Joaquim Rovira
(CiU), no tornarà a repetir com a
candidat a alcalde en les properes
eleccions al municipi. Rovira, que
fa més de 26 anys que és al càrrec, deixarà l’alcaldia a finals d’aquest mandat. En total, haurà estat 28 anys al capdavant de l’Ajuntament de Sils, sempre amb
majoria absoluta. Actualment es
treballa amb qui pot ser el seu
successor.
Rovira haurà culminat l’any
2007 una etapa que va iniciar l’any
1979 quan va accedir a l’alcaldia
de Sils per primera vegada, en
substitució de Jaume Pastells i
Clota. Hauran estat 28 anys de govern amb majoria, un fet que, segons Rovira, ha estat molt important per tirar endavant projectes
per al municipi.
Amb més de 70 anys, assegura

Actualment
s’està buscant qui
pot ser el seu
successor al
capdavant de CiU
■

que se’n va perquè «acaba una
etapa» i «convenen generacions
amb noves idees i il·lusions» i diu
que a partir d’ara li toca «viure».
Sosté que la seva marxa de l’Ajuntament és fruit de la lògica
«perquè totes les coses tenen el seu
inici i el seu final».
Rovira es mostra «satisfet» de la
feina feta fins ara i assegura estar
«tranquil» amb tot el que ha fet
per al municipi. Diu que el canvi
que ha experimentat Sils des que
està a l’alcaldia ha estat important
i es mostra especialment content
per la zona esportiva, el manteniment i restauració de l’estació de
tren de Sils, que durant un temps
es volia tirar a terra, o per la restauració del local social de La Laguna, que durant quinze anys va
estar tancat perquè amenaçava
ruïna. «De la manera com em vaig
trobar el poble a la forma que el
deixaré, el canvi de Sils ha estat
important», diu Rovira.
A més, actualment Sils està tirant endavant un dels aspectes
més importants en un municipi,
com és la revisió del planejament
urbanístic. En aquest cas, el nou
Pla General permetrà afrontar
el repte del creixement i de la

SILVIA OLLER/ACN

ALCALDE. Rovira creu que convé que arribin generacions amb noves idees i il·lusions.

incorporació de nous habitants,
però «no suposarà la pèrdua d’identitat. Es guanyarà en qualitat de vida». El nou Pla comptarà amb espais públics i equipaments suficients per tal que el
poble sigui «amable» i faciliti la
vida «cívica i la convivència dels
seus habitants».
Entre els punts negatius dels
seus mandats, Rovira recorda
l’enderroc de les Escoles Velles a
inicis dels anys vuitanta per fer-hi
una plaça. Les escoles van anar a
terra després de fer una consulta

popular, però Rovira afirma que
«sempre més m’ha sabut greu haver tirat les escoles». Reconeix que
si s’haguessin conservat podrien
haver tingut altres utilitats per al
municipi, com ara ser seu d’un
centre cívic o casal d’avis, una biblioteca o un arxiu municipal.
Respecte a qui serà el seu substitut, Rovira no dóna pistes. Diu
que en breu sortirà la persona i
l’equip per presentar-se a les properes eleccions municipals i confia que seran «les persones idònies
i adequades per tirar endavant l’A-

juntament».
En les darreres eleccions municipals, CiU va treure 7 regidors.
A l’oposició hi ha el PSC, amb un
regidor i Independents de Sils
(IdS), amb tres.

El més negatiu
del seu mandat va
ser l’enderroc de
les Escoles Velles
durant els vuitanta
■
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Finalitza el període
d’entrega de
treballs del quinzè
Concurs de Poesia
i Rapsodes

Presenten a Sant Hilari Sacalm
«Cuques de Llum», de Lluís Serrano

L’alcalde de Vilobí
assistirà a l’estrena
del nou Mapa de
Llars d’Infants de
Catalunya

Deu poetes fan un recital a la Sala Noble de la Cooperativa

DdeG, Tordera.

L’Associació de Gent Gran
de l’Esplai, amb el suport de
la fundació La Caixa i Ràdio
Tordera, ha organitzat un
any més el Concurs de Poesia i Rapsodes. El concurs de
poesia estarà dividit per quatre grups. Cada treball haurà
de tenir un màxim de 30 versos i s’hauran de signar amb
un pseudònim o lema. Les
poesies participants es recitaran dins el programa Tardes de poesia el dissabte 10 de
desembre de 6 a 8 del vespre.
D’altra banda, el concurs
de rapsodes serà a partir dels
19 anys. La prova de rapsodes es durà a terme al programa Tardes de poesia el
dissabte 3 de desembre a
partir de les 6 de la tarda, i
cada participant haurà de recitar un poema escollit pels
organitzadors i un altre que
podrà triar el mateix concursant. Ja ha finalitzat el període d’inscripció i en total s’han recollit una vintena de
treballs.
El lliurament de premis
tindrà lloc el dissabte 17 de
desembre, a dos quarts de 10
de la nit, a la sala d’actes de
l’Esplai. Durant l’entrega de
premis es recitaran les poesies amb els rapsodes guanyadors.

Jordi Meléndez, Tossa de Mar.
Esteve Puig, Sant Hilari Sacalm.

Josep Maria Uyà, Ramon Guitó,
Glòria Morera, Nani Fauria,
Marta Ferrés i Tomàs Arias són
alguns del poetes que dissabte
van participar en la presentació
del llibre Cuques de llum, de
Lluís Serrano, autor també de
Roba estesa, Breviari i Foc de ponent.
El actes de la jornada literària
van començar amb un dinar de
confraternitat, patrocinat per
l’àrea de Cultura, a l’hotel Ripoll, un dels més emblemàtics
del municipi perquè fou fundat
l’any 1910 i el passat dia 12 va
pujar a la categoria de tres estrelles. Tot seguit, fou presentada l’obra de Serrano a la llibreria Fauria davant d’unes 50
persones, totes les que cabien a
l’establiment que, òbviament,
restà ple de gom a gom.
Nani Fauria dedicà un poema
a Serrano i el prologuista del llibre, J.M. Uyà , digué que «és un
poeta que va creixent, és molt brillant i amb una ironia extremadament particular». Per fer-ho
evident, Uyà va llegir algun dels
fragments dels quatre poemaris
de Serrano «elaborats de forma
clara i senzilla perquè es un poeta existencial amb un profund
sentit de la vida, ja que els seus
poemes són pensaments filosòfics
autèntics», afirmà.

El fet més brillant de la jornada es desenvolupà a la Sala Noble de la Cooperativa on cada
poeta va recitar un fragment
d’alguna de les seves composicions. Fou un homenatge a Serrano, home inquiet que qualifica la seva obra de «caos poètic
total perquè no parla de cap
temàtica concreta».
Recull de 50 poemes

Serrano afegeix que un altre
motiu que serveix per definir el
contingut de Cuques de llum,
és que el llibre «està escrit en català, castellà i fins i tot barrejant
ambdós idiomes». Són 50 poemes «en els quals la llum és el
que em salva de la derrota de viure», ha sentenciat aquest autor
que inicià la seva trajectòria poètica el 1962 amb l’obtenció del
primer premi del XX Certamen
Literari Escolar de Sant Tomàs,
a Vic. Durant els estudis universitaris obté el premi Viola en
els primers Jocs Florals de 1967,
amb Vent de primavera. Ha
col·laborat en publicacions de
Sant Hilari com Lliroia, el pro-

Unes 50 persones
van assistir a la
presentació a la
llibreria Fauria
■

grama de Festa Major, el butlletí informatiu, Terra, Temps o A
raig!, entre d’altres. Ha organitzat diversos recitals com el primer Aplec Poètic de Sant Hilari
(1997), Un pou de poesia
(1997), Fira Poètica Serrallonga
(1999), Poesia Eròtica (2000). A
més, ha participat en nombrosos recitals arreu i fora del país.
La seva feina s’ha dispersat en
incomptables poemes escrits i
lliurats amb motiu d’esdeveniments assenyalats, per peticions expresses, i altres confegits en moments puntuals, dels
quals no se’n conser va còpia.
També ha col·laborat en els llibres col·lectius Poemes per a un
somriure i Homenatge poètic a
Fina Duran. «Escric paperots
ran de barra, de qualsevol lloc,
quan m’esclata l’ànima». És una
persona que resta fidel a la seva
manera d’entendre l’escriptura
que desvetlla i entendreix. El
sentit poètic de la realitat el porta totalment a manifestar que
«només la poesia pot dir el que
no diuen les paraules».
El regidor de Cultura, Xavi
Colon, ha dit que «diades com
aquestes són impor tantíssimes
perquè el nivell cultural ve donat
per aquestes obres de petits artistes que de sobte sur ten a la
llum i això es un bon senyal per
a l’ambient literari».

L’alcalde de Vilobí d’Onyar,
Joan Busquets (CiU), assistirà a la presentació del nou
Mapa de Llars d’Infants de
Catalunya que es durà a terme al Palau de la Generalitat
el pròxim divendres dia 2 de
desembre.
Aquest acte s’emmarca en
l’aprovació de la llei per a la
creació de les 30.000 noves
places de llars d’infants de
qualitat, de titularitat pública,
que es va aprovar l’any passat
al Parlament de Catalunya.
Conveni

Per aquest motiu, amb la finalitat de por tar a terme el
desplegament del Mapa de
Llars d’Infants de Catalunya
2004-2008, el mes de febrer
passat es va signar un conveni per garantir el finançament
adequat per a la creació i el
manteniment d’aquestes places.
La Conselleria d’Educació
de la Generalitat de Catalunya ha organitzat aquesta recepció perquè considera que
és important explicar l’esforç
que s’està fent conjuntament
entre municipis i Govern.
L’acte serà presidit pel president de la Generalitat de Catalunya, Pasqual Maragall
(PSC).

