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LA SELVA

Anglès planta cara a Salut i reclama que
no se suprimeixin les guàrdies del CAP
 El ple aprova una moció on reclama que es mantinguin i que no se centralitzin en un sol punt a l’àrea de Selva interior
DIARI DE GIRONA

ANGLÈS | E.B.

L’Ajuntament d’Anglès planta
cara al Departament de Salut i reclama que el Centre d’Atenció Primària (CAP) del poble es mantingui obert les nits i per tant, que de
les vuit del vespre a les vuit del matí
es mantingui el servei d’urgències.
Anglès és el primer poble de la Selva interior que expressa la seva disconformitat vers aquest tema en
format de moció en un ple.
Aquest text es va aprovar ahir
per unanimitat de tots els grups
municipals (PAU, PSC i CiU) després que tot apunta que el juliol hi
haurà un canvi en els serveis urgències d’aquesta zona de la comarca que suposarà que totes les
guàrdies nocturnes s’acabin reuniﬁcant i per tant, centralitzant en
l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) de
Santa Coloma de Farners, com a
únic punt d’atenció continuada
de la Selva interior.
Aquest fet ha propiciat queixes
del personal sanitari de la zona durant els darrers dies perquè no
veuen bé aquesta «retallada» que
es vol dur a terme des de Salut per
economitzar, ja que consideren
que el territori de la Selva interior

La moció aprovada a Anglès
es distribuirà als altres
ajuntament de Selva interior
per fer pressió davant Salut

té unes característiques geograﬁques especials, amb distàncies
àmplies entre municipis i carreteres amb revolts, entre d’altres.
Aquest fet, a parer seu suposaria
que si cal una reuniﬁcació de les
guàrdies, que almenys hi haguessin dos punts d’urgències en
aquesta àrea, un a la zona d’Arbúcies per donar servei a pobles
com ara Riells, Breda, Hostalric i
l’altre, a la capital de la Selva, que
donés el servei a municipis de la
plana com Maçanet, Vidreres, etc.
Aquesta reuniﬁcació de les guàrdies de moment no està conﬁrmada oﬁcialment per part del Govern català però el consistori d’Anglès va decidir portar aquesta moció per via d’urgència al ple, que
també es distribuirà a d’altres pobles per fer força davant de Salut i
també després que l’entitat Veu del
Poble d’Anglès entrés un escrit a
l’ajuntament junt amb unes 300 ﬁr-

El centre d’atenció primària d’Anglès, en una imatge d’arxiu, dóna servei d’urgències als pobles veïns.

mes, per reclamar que el CAP segueixi tenint servei d’urgències.
El cartipàs de PAU
Per altra banda, en el ple d’ahir
també es va donar compte del

nou cartipàs, així com de les retribucions que rebran el nou equip
de govern del grup PAU, que té majoria absoluta, i també els dos
grups que hi ha a l’oposició (CiU i
PSC). Per aquest mandat, com ja

va avançar Diari de Girona, s’incorporen sis càrrecs de conﬁança
i l’alcalde Pere Espinet serà l’encarregat de coordinar les àrees i cobrarà 895 euros mensuals, la meitat que l’anterior batlle.

Tordera divideix l’organització
del consistori en quatre àrees
per afavorir la coordinació
TORDERA | DdG

L’alcalde de Tordera, Joan Carles
Garcia, va presentar ahir la nova organització municipal de l’Ajuntament, que preveu dividir el consistori en quatre grans àrees per
millorar la coordinació interna i
abaratir el cost de l’estructura. Les
àrees seran Acció Social i Promoció Econòmica, que portarà el regidor Jordi Camó; Serveis Personals, que coordinarà M. Àngels
Cayró; Territori i Sostenibilitat,
controlat per Rosa M. Saladichs; i
Interior, que portarà Marçal Vilajeliu. A més, hi haurà la ﬁgura
d’un coordinador del govern, que
serà Josep Llorens, i que també ha
estat nomenat regidor adjunt d’alcaldia i tinent d’alcalde.
Així, doncs, el nou organigrama
estarà encapçalat per l’alcalde,
que té competències executives de
totes les àrees de govern, per sota
hi haurà el coordinador del Govern
i en el següent nivell els caps de
cada una de les quatre àrees, en
què s’ha dividit l’executiu. I després
de cada àrea aniran despenjant-se
els diferents àmbits, que gestionaran els regidors (que es poden
veure al quadre).
Segons l’alcalde de Tordera,
Joan Carles Garcia, la nova divisió
del govern en quatre ponències de
treball «ha de servir per millorar la
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CARTIPÀS MUNICIPAL

Joan Carles García. ALCALDE DE TORDERA
 Competències executives de
totes les àrees.
Josep Llorens. COORDINADOR DEL GOVERN
 Cultura, mitjans de comunicació i
civisme.
Jordi Camó. ACCIÓ SOCIAL I PROMOCIÓ
 Atenció social, promoció i
ocupació.
M. Àngels Cayró. SERVEIS PERSONALS
 Ensenyament, Festes i Transports
Rosa M. Saladichs. TERRITORI I
SOSTENIBILITAT

 Ordenació del territori.
Marçal Vilajeliu. INTERIOR
 Hisenda, recursos humans,
tecnologies de la informació, Oficina
d’atenció al ciutadà i serveis jurídics
Sílvia Català. REGIDORA
 Esports, Via Pública i Seguretat.
Carles Aulet. REGIDOR
 Mercats, Sostenibilitat, Pagesia,
Obres i Serveis.
Eliana Romera. REGIDORA
 Participació ciutadana, Joventut i
Sanitat.

coordinació interna de l’Ajuntament, optimitzar els recursos, abaratir el cost de l’estructura municipal i ser més eﬁcients de cara al
ciutadà», va destacar Garcia.

