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La Selva

EL GiC RECLAMA EL CONSENS AMB ELS VEÏNS

5
IRIS

Els Independents
per la Cellera
abandonen el ple
Van sortir a l’hora d’incloure les obres del
PUOSC en no haver-los demanat la seva opinió
M.NOGUER
LA CELLERA

L’oposició, el Grup d’Independents per la Cellera (GiC), amb 5
regidors dels 6 que formen el consistori, van marxar de la darrera
sessió plenària municipal de la Cellera celebrada el dilluns a l’hora
de votar les obres que s’han inclòs
al Pla d’obres i serveis. Els independents van deixar el lloc de regidors a la sala en considerar que
«són projectes d’una gran rellevància, i no s’haurien d’haver
plantejat sense una prèvia discussió amb el seu grup i els veïns de
la població».
El cap de l’oposició, Josep Serrallonga, afegeix que s’haurien

d’haver convocat les comissions de
seguiment i treball que es van crear en el darrer ple del mes de juliol. Segons Serrallonga, el seu grup
tenia motius per votar en contra,
per votar a favor i també per abstenir-se, però no volia valorar una
decisió tan important amb només
dos dies (els que va tenir el seu partit per analitzar els projectes). Per
aquest motiu, el GiC va sortir de
la sala de plens al moment de la
votació.
Els projectes principals que proposa l’Ajuntament de la Cellera de
Ter en el Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya
són la construcció d’una escola
bressol i la reconstrucció del passeig de l’Estació. L’augment de matriculacions durant el curs 1999-

Actualment en barracons. La llar d’infants de la Cellera fa anys que s’ubica en aules prefabricades.

2000 va fer palesa la necessitat de
prescindir de l’antiga guarderia de
la població, ubicada a la comunitat vedruna, que només disposava de 23 places.
Actualment, el servei municipal
s’ofereix en uns mòduls provisionals. Des de l’equip de govern de

Convergència i Unió s’ha considerat una prioritat la construcció
definitiva d’una guarderia amb 61
places.
Segons el regidor d’Urbanisme,
David Calvo, el projecte consisteix
en un centre d’educació infantil de
4 aules i dues més, polivalents, que

servirien de dormitori i menjador.
Calvo recalca la importància dels
patis interiors que apareixen en
la memòria valorada, i el gran espai exterior que serà utilitzat com
a pati. La previsió és ubicar aquest
nou equipament a l’antic camp de
futbol.
J.C.MAS

700 PERSONES VAN SEGUIR LA PROCLAMACIÓ DE LA PUBILLA I L’HEREU DE CATALUNYA

El torderenc Jordi Canals és
el nou hereu de Barcelona
C.G.
TORDERA

El torderenc Jordi Canals va sortir escollit com a nou hereu de les
comarques barcelonines i primer
padrí d’Honor. Unes 700 persones
es van reunir a la plaça de la Sardana de Tordera el passat diumenge per celebrar la proclamació de l’hereu i pubilla de Catalunya 2003 en la població
torderenca. Els guanyadors del
concurs com a hereu i pubilla de
Catalunya 2003 van ser Eulàlia Peris, de Falset (Priorat) i Marc Rodríguez, de Sant Vicenç de Castellet (Bages). Un total de 54 can-

didates i 24 candidats d'arreu de
Catalunya es disputaven els títols.
A més, el passat diumenge també
es van escollir les pubilles i els hereus de les demarcacions territorials de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida.
Els actes van durar tot el cap de
setmana i, tot i que el mal temps
amenaçava la jornada, les activitats previstes es van dur a terme.
Pel que fa a dissabte es va recobrir una majòlica a la plaça Joan
Rabert, commemorativa de la trobada de pubilles i hereus a Tordera. Aquest acte es va celebrar a
la plaça per retre un homenatge al
desaparegut Joan Rabert, un dels

principals impulsors del pubillatge a Tordera. A la nit es va celebrar
un sopar de gala, on es va retre homenatge al torderenc Ivan Güell i
la canetenca Núria Serra que deixaven el seu càrrec, així com les
quatre pubilles territorials. L'acte
va comptar amb l'assistència del
conseller en cap de la Generalitat, Artur Mas, que va destacar la
tradició catalana del pubillatge.
Pel que fa a diumenge, es van
triar les pubilles de les quatre demarcacions territorials, que van
ser: Anna Saña, de Ripoll (Girona); Núria Illa, de Cardedeu (Barcelona); Laia Bardia, de les Borges
Blanques (Lleida), i Alba Amalia

Hereu barceloní. Jordi Canals, al centre de la imatge.

Fondevila, d'Ascó (Tarragona).
Respecte als nois, Jordi Canals, de
Tordera, és l'hereu de les comarques barcelonines; Lluís Clua, de
Falset, de Tarragona; Gerard Brugué, d'Amer, de Girona, i Eloi Bonet, hereu de les comarques llei-

datanes. A la proclamació també
van ser l’hereu i pubilla de Tordera 2003, l'alcalde, Joan Carles
Garcia, i les presidentes del Foment
de les Tradicions Catalanes, Pepita Rebull, i de l'Institut Català
de la Dona, Joana Ortega.

