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La Selva

AMER

SERVEIS

ERC trenca un possible acord de govern
amb CiU perquè no vol cedir l’alcaldia

El Consell
Comarcal reforça
la xarxa de
camins de l’aigua
i les rutes BTT

Targa (ERC) manté contactes amb Coalició per Amer per formar equip de govern

DdeG, Blanes.
Jofre Sáez, Amer

Les negociacions entre ERC i
CiU per formar govern no han
arribat a bon port. El cap de llista convergent, Narcís Júnquera,
que actualment lidera l’oposició, va condicionar el pacte al fet
que ERC cedís l’alcaldia. Una
circumstància que l’actual alcalde(ERC), Xavier Targa, va
desestimar. D’aquesta manera
els republicans es queden sols
al capdavant de l’equip de govern de l’Ajuntament d’Amer
amb tres regidors sobre els 11
que conformen l’actual ple municipal.
Tot i que no es formarà un govern nou, Targa va comentar
que arribaran a acords puntuals
amb Convergència. «Mirarem
els programes i pactarem els temes més rellevants», va manifestar l’alcade.
Targa entén que els sis vots
que va obtenir en la sessió d’investidura amb Independents
per Arbúcies (IA), l’avalen com
a alcalde legítim. En canvi Junquera argumenta que CiU va ser
el par tit més votat i que amb
quatre regidors és el partit amb

CARLES COLOMER

AMER. ERC busca formar govern amb Coalició per Amer.

Aquesta setmana
CA i ERC
negociaran formar
equip de govern

major representació municipal.
Argument amb què defensa la
seva alcaldia.
IA va comunicar fa una setmana que trencava el pacte de
govern amb ERC. El matí del
mateix dia del ple d’investidura,
Targa es va reunir amb el portaveu d´Independents per
Amer, Joan Güell per intentar
trobar un acord de govern definitiu. Però segons va descriure
Targa, «IA va descartar qualsevol mena de pacte». És més, el
portaveu del grup independent
els va augurar «un negre futur».
Hores més tard del mateix dia,

OPINIÓ

JOSEP Alum

«Pactarem els
temes rellevants
amb Convergència i
Unió»
■

■

TOTS SANTS

i mentre Targa redactava el seu
discurs com a oposició va rebre
la trucada de Güell. A par tir
d´aquí i en només mitja hora es
va formar l´equip de govern
d´Amer que fins dijous ha estat
al capdavant del consistori.
Un acord que Targa el va definir com «el pacte de figures» ja
que estava «buit de continguts i
d´accions de govern».
Pactar amb CA

Després de no arribar a cap
acord per formar govern amb
CiU. Ara ERC d’Amer ha obert
negociacions amb el portaveu i

únic regidor de Coalició per
Amer, Pere Clermont.
Targa va explicar que el seu
grup vol oferir una regidoria de
«responsabilitat» a Clermont, i
d’aquesta manera formar un
nou govern. Ambdós grups ja
han mantigut els primers contactes però aquesta setmana
han d’acabar de definir si formen un nou equip de govern.
En el cas que anés endavant
la proposta d’ERC, i Coalicó per
Amer entrés a governar, les forces entre els republicans i CiU
quedarien igualades a quatre regidors.

ECONOMIA

Cuidar els morts, cuidar els vius
L
a setmana passada,
Jean
Monceau, un
francés que viu a
mig camí entre París i Itàlia, va impartir a Barcelona
un curs de tanatopraxis. Monceau, reconegut especialista a
«preparar» difunts perquè tinguin el millor aspecte possible
durant la vetlla, va veure créixer
el seu prestigi després d’intervenir en la «preparació» de les
despulles de Lady Di.

AQUEST ESTIU, M’HAVIA empassat sencera una fantàstica sèrie
de televisió: Six feet under (A
dos metres sota terra).Un amic
em va deixar, a primers de juliol,
els seixanta capítols i escaig de
les cinc temporades. A finals de
setembre els havia visionat tots.
Decididament em va enganxar.
Six feet under desenvolupa la
història d’una família que té un
negoci funerari a Los Angeles.
Una història que explica les vicissituds de cadascun dels seus
membres, però també, l’amplís-

sim ventall de rituals, actituds,
emocions, etc. que la gent mostra segons sigui la seva raça, la
seva religió, la seva professió,
les seves creences, etc. quan
s’enfronta a la mort d’un ésser
estimat. Six feet under propicia,
al mateix temps, gaudir d’una
tragicomèdia amb uns guions
excel·lents, i un munt de reflexions sobre els aspectes més
profunds de les relacions humanes, de tot el que envolta la

➾ «Veure els morts
amb bon aspecte
consola i ajuda
els familiars»

➾ PADES treballa
perquè els últims dies
resultin al menys
feixucs possible

El Consell Comarcal de la Selva ha incorporat recentment
una plantilla de tres treballadors com a operaris de manteniment de la xar xa dels
Grans Camins de l’Aigua i de
les rutes del centre BTT La
Selva. L’equip, que està format per dos operaris i un cap,
realitzaran les tasques d’organització i planificació del
treball a realitzar.
La contractació s’ha realitzat a partir d’un Pla d’Ocupació de nou mesos que el Depar tament de Treball de la
Generalitat de Catalunya ha
atorgat al Consell Comarcal
de la Selva.
L’objectiu principal d’aquest nou grup de treball és
garantir una qualitat òptima
d’aquest producte turístic
que engloba senderisme, cicloturisme i BTT.
Entre les principals tasques que es realitzaran hi ha
la reposició de senyalització
deteriorada pel pas del temps
o que estigui en mal estat, així
com l’adequació d’espais que
presentin alguna problemàtica puntual com desbrossades, adequació del ferm, entre d’altres.
La coordinació de les tasques i l’assessorament tècnic
necessari es realitzarà des del
grup de Desenvolupament
Local del Consell (UPD), especialment en aquelles rutes
de descoberta del patrimoni
de l’aigua. D’aquesta manera
l’ens comarcal incorpora una
brigada pel manteniment dels
Grans Camins de l’Aigua i les
rutes BTT.

mort i també de tot el que envolta la vida.
De la vida, la seva dignitat i
la seva qualitat (quan la malaltia guanya la partida a la medicina i a les forces del malalt) és
del que té cura la gent del PADES (Programa d’Atenció Domiciliària-Equip de Supor t).
Quatre persones: metgessa,
dues infermeres i una assistenta social conformen un equip
que dóna atenció a tots aquells
malalts que, a causa d’alguna
neoplàsia evolucionada o d’algun altre procés irreversible,
entren en el tram final de la seva
vida.
A la Selva Marítima, la gent
del PADES disposa de dos centres d’operacions: un a l’hospital Sant Jaume de Blanes i un
altre al CAP de Lloret de Mar
des dels quals dóna assistència
als malalts terminals ( i a les seves famílies) de les viles esmentades però també, als de
Tossa de Mar, Tordera i Fogars
de la Selva. Ronda la seixantena
el nombre de pacients atesos
setmanalment per aquests pro-

fessionals. Uns professionals,
que més que cap altre sanitari,
han de sumar en les seves actuacions: rigor, coneixement,
sensibilitat i humanitat.
Per la meva professió conec
de primera mà la tasca del PADES. També la valoració que la
majoria de les famílies fan d’aquesta tasca. Una valoració
enormement positiva envers un
equip que treballa perquè els
dies, els a vegades duríssims
dies, que a alguns humans han
de suportar abans de fer el trànsit de la vida a la mort, resultin
al menys feixucs possible.
Com deia l’esmentat Jean
Monceau en una entrevista :
«Després del que a vegades han
patit, veure els mor ts amb bon
aspecte, consola els familiars i
els ajuda psicològicament a viure un bon dol».
D’acord, però, res a veure
amb el que consola haver tingut
a prop equips com el PADES
acompanyant-los a ells i a la persona estimada mentre lluitaven,
amb les últimes forces i les últimes esperances, per la vida.

Tordera amplia
l’oferta formativa
per als sectors del
comerç i de serveis
DdeG, Tordera.

L’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Tordera ha ampliat l’ofer ta formativa per als sectors del comerç i de ser veis diversos
amb dos nous cursos gratuïts
per enguany.
El primer curs serà de paqueteria de Nadal, adreçat específicament als comericants
i treballadors del sector de la
paqueteria.El curs serà de 20
hores, tindrà lloc del dia 12 de
novembre fins al 12 de desembre.
Mentre que el segon curs,
pensat per al sector de comerç i ser veis diversos, serà
d’internet en el petit i mitjà comerç. Aquest curs constarà
de 25 hores, i començarà el 13
de novembre i s’allargarà fins
al 12 de febrer de 2008.
Tant el curs de paqueteria
de Nadal com el d’internet reben el suport de la Confederació de comerç de Catalunya, el PIMEC i l’Associació de
Comerciants de Tordera.

