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LA SELVA

Ple de Nadal a mig gas a Amer
 Només hi assisteixen sis dels onze regidors  ERC critica que no es convoquin sessions ordinàries des de maig
CARLES COLOMER

AMER | E.BATLLE

Son dies de Festes i l’ambient nadalenc es nota a tot arreu, ﬁns i tot
un ajuntament no se n’escapa.
Mostra d’això és com ahir, en el ple
extraordinari convocat al consistori d’Amer, hi eren absents bona
part dels regidors. En concret, només hi van assitir sis dels onze edils
que conformen aquesta corporació municipal. En van faltar dos de
l’equip de govern de CiU –Rosa
Duran i Xavier Castelló– i tres del
grup municipal d’ERC que es troba a l’oposició de l’Ajuntament Xavier Targa, Jordi Ollé i Montse
Casellas-.
Però no només es va veure que
el dia d’ahir era especial –a banda
de ser el dia de Sants Innocentsper l’absència de regidors sinó
també en l’hora que se celebrava
el ple, a les deu del matí -se solen
fer al vespre-. Un fet que podia
afectar la vida laboral d’alguns regidors però també, la dels ciutadans que hi solen anar de públic.
Si en moltes ocasions la sala es trobava plena, ahir amb prou feines
hi havia una dotzena de persones,
que van desaﬁar la fred matinal de
la sala de plens d’aquest municipi del Ter-Brugent.
El ple extraordinari també va ser
nadalenc en d’altres aspectes i és
que un dels punts del dia, el més
debatut entre oposició i govern
malgrat estar-hi d’acord, va ser el
de no abonar la paga extra de Nadal als treballadors municipals.
Des del govern, l’alcaldessa d’Amer
Alba Serra (CiU) va apel·lar en tot
moment la disconformitat per haver d’aplicar un Reial Decret de
l’Estat que obliga els ajuntaments

LA XIFRA

26.139 €
Els diners retinguts
El Reial Decret del govern de Rajoy
ha provocat que l’Ajuntament d’Amer hagi hagut de retenir els diners
que havien de ser la paga extra del
seu personal aquest Nadal.

Serra anuncia que com a
alcaldessa no cobrà la paga
extra igual que l’edil
d’Obres per «solidaritat»
ERC diu que l’informe de la
secretària veu Serra i l’edil
d’Obres com empleats i que
estan obligats a donar la paga

a retenir els diners que corresponen a la paga doble dels empleats,
en aquest cas són uns 26.130 euros. I va destacar que és una «tessitura complicada» que havien de
complir i va afegir que com a mostra de «solidaritat» amb els empleats de l’ajuntament, tant ella
com el regidor d’Obres i Serveis
Pere Carreras (CiU) també renunciaven a aquesta paga doble,
essent els dos edils que tenen dedicació a l’Ajuntament. I que els diners que se’ls retenen, a més, va
anunciar que es destinarien a l’àrea de benestar social, per tal d’oferir ajuts socials.
Un punt però que des d’ERC, el
portaveu Mosiès Garcia va criticar

L’alcaldessa –al centre– va ignorar tot el ple les referències d’ERC sobre els pocs plens ordinaris a Amer.

pel fet que hi ha un informe de la
secretària municipal on «s’equipara els càrrecs electes com a treballadors i per tant, hi estarien
obligats a fer-ho de no cobrar la
paga». Amb tot però, l’alcaldessa va
discrepar de l’informe i va explicar
que vist altres consistoris, ella feia
el que pertocava i era renunciar i
no per obligació. Garcia amb tot,
va criticar «haver convocat el ple
amb només dos punts, un presentat per nosaltres i l’altre de la
paga extra tan tard, això demostra
manca de gestió i previsió».
Malgrat això, l’edil d’ERC va
destacar que li hauria agradat que
des de l’Ajuntament s’hagués proposat com es va fer al Consell Co-

marcal donar ajuts econòmics a
aquells treballadors que ho necessitessin degut a què no cobraven la paga de Nadal, com un tipus
de préstec. La secretària municipal
va destacar que ella va proposarho als funcionaris de l’Ajuntament
que si els interessava que s’avancessin diners i després poguessin
retornar, un fet que va dir, no els va
interessar.
Falta de plens ordinaris
Un altre aspecte que des d’ERC es
va tornar a denunciar és que l’ajuntament d’Amer no convoca
plens ordinaris des del mes de
maig. Un fet que per Moisès Garcia el què provoca és que els vila-

Neix a Tordera un
projecte solidari
per formar joves
en arts escèniques

La cavalcada de Reis de Blanes
tindrà un seguici de 300 persones

TORDERA | DdG

caramels sense gluten i
tindrà dues noves carrosses.
Enguany n’hi haurà set.

Ha nascut el Laboratori de Mas
Panella a Tordera, un projecte que
té com a objectiu incorporar al
món de les arts escèniques joves
en perill d’exclusió social. Una
iniciativa de la Fundació teatre
Clavé en col.laboració amb Càritas de Tordera.
El director de la Fundació teatre Clavé Josep Navarro en declaracions a Ràdio Marina va destacar el paper d’aquest projecte i és
que al seu parer, la formació artística és clau com a eina d’integració i cohesió social. El programa es desenvolupa en dues fases.
En primer lloc s’organitzen unes
jornades de convivència i introducció al món artístic a Mas Panella i posteriorment, els joves
s’incorporen als cursos i grups
que funcionen habitualment al
Clavé, assegurava el seu director.
La Fundació preveu 20 beques
amb l’objectiu que ningú quedi exclòs per raons econòmiques.

 Repartirà una tona de
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Aquests dies s’estan ultimant
els darrers detalls perquè la Cavalcada de Reis de Blanes sigui una
gran festa que gaudeixen els infants del municipi, així com els
d’altres poblacions que venen a
veure-la, atrets per la seva singularitat. Més de 300 persones formaran part del seguici, comptant
membres d’Associacions de Veïns,
entitats culturals i d’altres àmbits
que sumen esforços perquè l’esdeveniment sigui un èxit.
Ja fa mesos que des de l’àrea de
Cultura i Festes de l’Ajuntament de
Blanes es va començar la seva organització, iniciant-se també els
contactes i reunions amb les entitats per anar apamant tots els detalls de la cavalcada. En aquest sen-
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tit, per segon any consecutiu continua la col·laboració amb les entitats d’immigrants africans de
Blanes –de Gàmbia i Senegal-,
que es fan càrrec del rei negre i el
seu seguici.
També es continuarà amb el
costum encetat en anys anteriors
i els caramels que es repartiran al
llarg de tota la cavalcada seran sense gluten, és a dir: aptes perquè els
consumeixin els celíacs. En total
està previst que s’obsequiï al públic
que s’acostarà a veure la cavalcada amb 1.000 quilos de caramels
sense gluten. I és que l’Ajuntament de Blanes s’ha afegit a la
campanya Cap Nen Celíac Sense
Caramels que du a terme l’Associació de Celíacs de Catalunya,
que properament té previst fer
públic una llista amb els ajuntaments d’arreu del país que han donat suport a la campanya.
Pel que fa a les principals novetats d’aquest any, Ses Majestats
els Reis d’Orient arribaran a Blanes
en vaixell a les cinc de la tarda al

port, on seran rebuts per l’alcalde,
Josep Marigó, acompanyat de regidors i regidores de l’Ajuntament.
Una de les novetats de la cavalcada és que l’escenari on les autoritats rebran a ses majestats serà el
lloc on els tres reis tindran ubicades les seves respectives carpes
perquè els nens i nenes vagin a lliurar-los les cartes en pròpia mà.
A les set de la tarda començarà
la cavalcada, formada per diversos
ingredients, entre ells set carrosses.
La comitiva l’encapçalaran els
membres de la Colla Gegantera de
Blanes, que obriran la desﬁlada
després que també hauran donat
la benvinguda a ses majestats a la
seva arribada a la platja del port.
Carrossa de nens entremaliats
Del total de set carrosses, dues són
novetat: d’una banda hi ha la incorporació de la del Carter Reial,
que estarà situada darrere els gegants, i que anirà recollint les cartes dels nens i nenes al llarg del recorregut. De l’altra, hi haurà la

tants no puguin participar de la política i ells tampoc com a grup
municipal. I és que cal recordar
que Esquerra ha denunciat el tema
al departament de Governació i espera que intervingui. Malgrat
aquestes crítiques cap a l’equip de
govern liderat per Alba Serra, l’alcadessa va ignorar el tema i no va
fer cap referència a la no convocatòria de plens. El punt es va
aprovar per unanimitat.
El ple també va debatre una
moció contra la reforma educativa que preveu el ministre Wert i es
va aprovar també per unanimitat
de tots els grups, que van qualiﬁcar la reforma «d’atac contra el país
i la llengua catalana».
carrossa dels Nens Entremaliats,
que tancarà la cavalcada i anirà a
càrrec de la Colla de Diables. Els
seus membres aniran vestits de
nens dolents per a la ocasió i oferiran un espectacle pirotècnic durant el trajecte de la cavalcada.
Les tres carrosses reials de Melcior, Gaspar i Baltasar aniran ambientades com els vaixells que els
hauran dut ﬁns a Blanes, mentre
que les dues carrosses restants
seran per un costat la que portarà
els regals per a la canalla i per l’altre la que durà peces per fer construccions de fusta. D’altra banda,
la Cavalcada de Reis també inclourà a la comitiva la música en
directe que oferiran les dues bandes: la Musical i Mossèn Joan Batlle i la del Col·legi Santa Maria.
Pel què fa al recorregut de la cavalcada, serà el mateix d’anys anteriors amb una novetat afegida.
Així doncs, a les 7 de la tarda sortirà des del port i enﬁlarà per tot el
passeig de Mar i recorreran el centre. Però arribats al carrer Muralla,
a diferència del què s’havia fet
ﬁns ara en què seguien la cavalcada només els tres reis i el seu seguici personal, desﬁlaran pel passeig de Dintre tots els membres de
la comitiva ﬁns arribar a l’ediﬁci
consistorial.

