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POLÍTICA

SANTA COLOMA

El PAU veu excessiu el sou de 1.800 € de
l’alcalde que no tindrà dedicació exclusiva
Espinet declara que el seu grup farà un govern a l’ombra per treballar pel poble

El Consell
Comarcal
tramita els ajuts
al lloguer de la
Generalitat
DdeG, Santa Coloma de Farners.

sent al ple, perquè també van considerar que eren sous massa elevats»
Les retribucions per als membres del consistori de l’Ajuntament d’Anglès es va fixar en
1.800 euros mensuals per a l’alcalde, Pere Figuereda (CiU) i
1.200 euros per als tres tinents
d’alcalde, Josep Santané (PSC),
Judit Guirado (CiU) i Gregori
Amón (PSC). La resta de regidors de l’equip de govern, Joan
Pelach (CiU), Martí Rocasalva
(CiU), Sònia Martí (PSC) i Soledat Mulero (PSC) cobraran

R.T.R, Anglès.

El cap de llista del partit Per
Anglès Units (PAU), Pere Espinet, va manifestar que els sous
que es van assignar els membres de l’equip de govern municipal format per CiU i PSC, «ens
semblen molt elevats, ja que l’alcalde cobrarà 1.800 euros mensuals i no tindrà dedicació exclusiva ni cap regidoria assignada».
Espinet va manifestar, a més,
que a aquestes retribucions
«faltaran sumar les dietes, que
encara inflaran més aquests
sous».
El regidor del PAU va declarar que «els vuit regidors de l’equip de govern li costaran al poble uns 9.000 euros mensuals i
més de 100.000 euros l’any i ens
sembla excessiu pel nostre municipi. Això sense comptar amb les
dietes, que poden camuflar més
diners».
Espinet va manifestar que el
20% del sou que els pertoca als
membres del seu grup com a regidors sense delegacions de l’ajuntament «el donarem a l’AMPA del col·legi del municipi perquè els destinin als llibres de text
i material escolar per als nens».
El cap de llista del PAU va explicar que al seu programa electoral deien que l’alcalde no cobraria i els regidors destinarien
el 20% del sou a les AMPA de les
escoles municipals. Espinet va
afegir que «ens sap greu que no
hagin recollit la nostra proposta
de donar el 20% per a material
escolar i això ha estat un motiu
pel qual ens hem abstingut en la
votació»
Per a Pere Espinet les retri-
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CIVISME

El PAU donarà
el 20% dels seus
sous a les AMPA
per als llibres de text
■

CARLES COLOMER

PERE ESPINET. El regidor del PAU no està d’acord amb els sous assignats.

bucions que s’assignen als regidors i a l’alcalde «s’han de consensuar entre tots els caps de llista abans de decidir-los».
El regidor de Per Anglès
Units va manifestar també que
tenien la intenció de «fer un
equip de govern a l’ombra, però
encara hem de veure com ho fem.

El nostre objectiu és treballar pel
poble des de l’oposició i tenim la
intenció de crear un equip de govern a l’ombra». Espinet va afegir que en el ple on es va ratificar el cartipàs i es van votar els
sous per al regidors de l’Ajuntament «es van sentir veus en contra per part de gent que era pre-

TORDERA

NARCÍS Serra

Medalles
a estem a ple
estiu. Les poblacions del litoral, estan preparades per rebre milers
de turistes i visitants que ompliran
de gom a gom, els propers mesos de banyistes les seves platges.

J

LLORET DE MAR ÉS UNA D’ELLES,
gent vinguda de tot arreu, buscant sol, platja, gresca i diversió
venen a passar uns dies de vacances. Les seves platges i cales
tenen serveis de tota mena, bones instal·lacions i un manteniment de la neteja de la sorra impecable. Si a més, sumem als
seus hotels, l’oferta nocturna d’oci amb desenes de bars, sales de
ball i discoteques, no és d’estranyar que Lloret sigui un dels referents més importants, per no
dir el que més, per milers d’europeus que visiten el litoral català.
Amb tota aquesta aglomeració
de gent vinguda de fora, molt sovint molt jove, de diferents nacionalitats, cultures i idiomes, és
normal que més d’una nit es produeixin picabaralles. Aquests pe-

tits enfrontaments entre turistes
son causats, segons els experts,
al ja famós «turisme de borratxera», un càncer nociu per la imatge de la vila.
A d’altres ciutats més grans i
importants com Barcelona,
aquests dies de revetlla, ens han
donat un altre bon exemple d’incivisme.
La ciutat post Olímpica, que
era el Fòrum de les Cultures,
oberta a la gent, cosmopolita, moderna, capital de la Mediterrània,
solidària i no sé quantes bestieses més. A més s’autoproclama,
ridículament, capital mundial de
la Pau.
Algunes dades demostren que
aquestes medalles no se les me-

➾ «Les platges de
Lloret tenen un bon
manteniment de la
neteja de la sorra
➾ «La nit de Sant
Joan a Barcelona es
van recollir més de 30
tones de brossa

900 euros mensuals. Els regidors sense delegacions cobraran 160 euros al mes. Aquestes
retribucions es van aprovar en el
ple extraordinari celebrat el passat dijous amb els vots a favor de
CiU i PSC, partits a l’equip de govern, i ERC, que està a l’oposició. El PAU es va abstenir.
Al ple de dijous 28 de juny es
va ratificar el cartipàs municipal,
on l’alcalde no assumeix cap regidoria, però serà el coordinador entre totes, i es van nomenar dos càrrecs de confiança per
a l’àrea de Joventut, als quals no
se’ls va assignar cap retribució.
També es va acordar que els
plens ordinaris municipals se celebraran els últims dimarts de
cada dos mesos.

El Consell Comarcal de la Selva ofereix el servei de tramitació i gestió dels ajuts al pagament de lloguer, que es va
iniciar el passat 30 de maig,
en la convocatòria que va
obrir la Generalitat de Catalunya. Les ajudes al lloguer es
poden tramitar a la seu del
Consell Comarcal de la Selva,
a Santa Coloma de Farners.
Aquestes ajudes estan destinades a arrendataris amb
risc d’exclusió social degut a
motius residencials. Les subvencions aporten la diferència del lloguer que es paga
amb el lloguer que es considera just, amb un mínim de 20
euros i un màxim de 240 euros mensuals. El lloguer just
és calculat entre un 20% i un
30% dels ingressos, i segons
la zona de residència.
Els requisits mínims per a
sol·licitar l’ajuda el en cas general són: disposar d’un contracte de lloguer amb un mínim de 90 euros mensuals, i
tenir els ingressos de tota la
unitat de convivència a l’habitatge per sota de 2,5 vegades l’Iprem, l’indicador públic
de renda d’efectes múltiples.
Els terminis són el 30 de juny
per a beneficiaris d’anys anteriors, i el 13 de juliol per a
nous sol·licitants.
D’altra banda, el Consell
Comarcal de la Selva tramita
des de fa uns anys ajuts de rehabilitació d’habitatges, convocatòria que també recentment ha estat oberta i que es
pot fer a la seu del Consell Comarcal de la Selva.

reix. A qui volen enganyar, Barcelona està a anys llum de ciutats
com Estocolm, Osaka, Melbourne o Seattle. La nit de Sant Joan,
que és nit d’alegria com diu la
cançó del Jaume Sisa, 90.000
barcelonins emplenaven les platges de la Barceloneta, gent jove,
gent gran i famílies senceres, es
reunien per celebrar la revetlla de
Sant Joan.
A la matinada els resultats
eren: milers de llaunes, plàstics,
restes de menjar i vidres trencats.
Els serveis de neteja varen recollir més de 30 tones de brossa. Hi
havien 670 papereres que no es
van omplir, milers d’incívics varen pixar als fanals i a les parets,
on també hi havia desenes d’excrements, tot deixant una ferum
a l’ambient difícil d’aguantar.
El cost de l’operació de neteja,
que va mobilitzar 58 vehicles i 180
operaris, protegits per més de 50
agents de l’orde públic, ha costat
43.000 euros de més als contribuents.
Molts d’aquests 90.000 ciutadans passaran alguns dies de les
seves vacances a Lloret, i alguns
d’ells seran els primers en queixar-se de qualsevol cosa que els
molesti o no els agradi, ja se sap
«el client sempre te raó». Per cert,
qui va ser el capsigrany que va dir
això per primera vegada.

Més de 20 equips participen
en la nova edició del Torneig
d’estiu de futbol sala
El campionat serà del 2 de juliol al 3 d’agost
DdeG, Tordera.

La nova edició del Torneig
d’estiu de futbol sala de Tordera que comença demà comptarà amb la participació de 21
equips. El torneig tindrà lloc,
un any més, a la pista de l’Amistat del municipi torderenc
i començarà dilluns 2 de juliol
i s’allargarà fins al proper 3 d’agost, segons informa Ràdio
Tordera.
Al torneig d’enguany hi participen 21 equips dividits en
tres grups. Com cada any, el
Comitè Organitzador ha establer t premis individuals i
col·lectius. D’una banda, hi

La competició
se celebrarà a la
pista esportiva
de l’Amistat
■

haurà un premi per als tres primers equips classificats i un
per al conjunt més espor tiu.
D’altra banda, hi haurà premis
individuals per al màxim golejador, per al porter menys golejat i per al millor jugador del
torneig.
Els partits es disputaran de
dilluns a divendres a partir de
les nou del vespre a la pista l’Amistat de Tordera i durant la
primera fase hi haurà tres partits diaris, cada vespre de 9 a
12 de la nit. A partir del dia 31
de juliol es desenvoluparà la
fase final del torneig que s’allargarà fins al 3 d’agost.
El Torneig d’Estiu de Futbol Sala és un clàssic dins les
activitats espor tives que es
duen a terme al llarg de l’any
al municipi, que en aquesta
nova edició que comença el dilluns 2 de juliol hi participen 21
equips. El torneig s’allargarà
fins el dia 3 d’agost.

