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HISENDA MUNICIPAL

TORDERA

L’oposició de Tossa denuncia el «caràcter
electoralista» del Pla de Sanejament

Les festes de
Sant Bartomeu
s’estrenaran amb
sardanes i obres
de teatre

Les dues formacions, CiU i AET, volen que es faci una auditoria externa dels comptes

C. González, Tordera.
Germán Sierra, Tossa de Mar

Cinc dies després que l’equip de
govern de Tossa de Mar (PSC i
ERC) presentés el seu Pla de Sanejament dels comptes del consistori, basat en la petició de
tres crèdits per valor de 5,9 milions d’euros i en la incentivació
d’una política d’estalvi, la oposició, CiU i Agrupació d’Electors
de Tossa (AET) –que no el va
votar– ja ha anunciat les seves
primeres mesures. Les dues formacions van denunciar ahir en
roda de premsa conjunta que el
Pla de Sanejament limita la possibilitat de creixement del poble
perquè disminueix les inversions dels tres propers anys i té
caràcter electoralista perquè reser va un pressupost d’1,7 milions d’euros a l’exercici 2006.
Segons l’oposició, aquesta xifra
es destinarà a fer obres amb finalitats electoralistes, donada la
proximitat de les eleccions municipals. L’oposició considera
que el consistori només vol
apretar-se el cinturó a partir del
proper any perquè, assenyalen,
«ara es la darrera oportunitat de
quedar bé davant del poble».
Les dues formacions també
van explicar que pensen demanar una auditoria externa de les
finances de l’Ajuntament, una
operació que hauria de fer la
Sindicatura de Comptes, institució encarregada de fiscalitzar
la gestió econòmica del sector
públic català.
Segons la portaveu de CiU,
Rosa Monrabà, «els ciutadans
de Tossa paguen uns impostos i
han de tenir unes garanties sobre
el que es fa amb els seus impos-
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PLE. L’Ajuntament de Tossa, en una sessió de fa uns mesos.

Una actitud «incomprensible»
El tinent d’alcalde d’ERC i membre de l’equip de govern de Tossa, Pere Illamola, es mostrava
ahir al vespre molt sorprès per la
convocatòria al matí d’una roda
de premsa per part de CiU i l’AET.
Illamola deia «no entendre» el
sentit de la convocatòria dels
mitjans de comunicació ni dels
raonaments esgrimits per la oposició. El regidor d’ERC tampoc
comprèn perquè la oposició va
votar en contra el Pla de Sanejament preparat per la seva formació i el PSC.
«Sembla», ha afirmat Illamola, «que no volen fer res per redreçar la situació, que això continuï com fins ara i que l’administració quedi bloquejada. És
una estratègia ancorada en el
passat, immobilista i producte de
la impotència».

El regidor assenyala que un
altre partit de l’oposició, Tossa
Unida, va votar afirmativament
per treure el poble endavant.
Segons Illamola, al poble hi ha
ganes de desencallar la situació
i es fa evident que la gent vol cobrar les seves factures pendents.
El membre de govern no troba lògic que es denunciï una actuació, el Pla de Sanejament, que
prèviament han fet moltes altres
institucions, des d’ajuntaments
fins a la mateixa Generalitat.
Illamola també ha volgut destacar que, al llarg del procés d’investigació del deute, les formacions de l’oposició han tingut
sempre tota la documentació
que han demanat i que s’ha treballat conjuntament en diverses
reunions.

Contenidors, protagonistes del carrer

M

ÉS UN SERVEI QUE SURT CAR, però
que segurament tots paguem
gustosament per no haver de
guardar les escombraries a casa.
M’imagino que, en general, els
contenidors estan situats en llocs
estratègics perquè els camions
els puguin anar a recollir sense
problemes. Però jo vull parlar
d’un indret concret, a Blanes: el
carrer Vil·la de París, en el seu
tram des del carrer Vil·la de Madrid fins al Passeig de Mar.
Les famílies dels apartaments
i càmpings dels voltants que, per
anar a la platja, fan servir aquell
carrer, ja fa anys que es troben,
en arribar al final del carrer, que
hi ha cinc contenidors que els fan

de barrera i que estan situats en
aquell punt just. A la canalla no
els importa, gairebé puc afirmar
que ni els veuen ni els fan cap
nosa, per la gran agilitat que tenen en passar per on sigui. Al jovent, no li importa massa, tot i
que ja pots sentir algunes queixes, sobre tot degudes a l’estètica (la mala estètica).
A les persones madures, a
part de l’estètica, que també els
preocupa, els suposa quelcom
més que mandra haver de fer la
volta als contenidors per poder
travessar cap a la platja. Però per
a la gent gran, sobre tot quan es
troben que a banda i banda dels
contenidors hi ha cotxes aparcats, aquella barrera «natural»
els suposa un veritable handicap.

➾«Recollir la brossa
és un servei que
surt car, però que
tots paguem per
no haver de guardar
les escombreries
a casa nostra»

La Festa Major de Sant Bartomeu de Tordera, que inicia
els actes previs a par tir del
proper divendres, tindrà com
a grup inaugural les sardanes
de la cobla La Bisbal Jove,
que estaran a la plaça de l’Església per amenitzar la nit
amb el ball tradicional català.
La següent jornada, que començarà dissabte a partir de
les 10 de la nit, ho farà amb la
representació de l’obra de teatre Ja tenim minyona!, una
comèdia còmica de J.J. Alonso Millán. En aquest escenari també tindrà lloc la presentació del quadre infantil
Demà és Sant Bartomeu, una
obra original de Lluís Moner
que anirà a càrrec del Fòrum
pel Teatre i la Cultura. Paral·lelament a aquests actes,
l’associació el CRIT de Tordera, oferirà a la carpa del
parc Prudenci Ber trana les
actuacions de l’Espina de la
sardina, que farà una narració de contes; La noche de Eugenio, amb acudits del desaparegut còmic català i la música de la companyia Mr.Q.
Jones.
El proper divendres, la música serà protagonista de la
nit. Amb la representació de
l’espectacle Músic 2006, els
assistents al Teatre Clavé podran gaudir d’aquesta original mostra, que anirà a càrrec
de l’ACR Pere Cot. Els que
vulguin seguir un acte alternatiu hauran de desplaçar-se
fins a la plaça de l’Església, on
la cobla Sabadell oferirà una
audició de sardanes.

POLÍTICA

M. MONTSERRAT Medalla Cufí

ai no tindrem prou
clar el benefici que representa
per nosaltres, els
humans, que tanta
brutícia generem,
el fet que passi un camió cada dia
a recollir totes les deixalles, ja sigui buidant contenidors –en els
llocs on n’hi ha– ja sigui emportant-se directament les bosses en
els llocs on no hi ha contenidors.

tos i aquesta seguretat només
podrà venir de la investigació
d’un òrgan neutral». Per Monrabà, amb el Pla de Sanejament
aprovat, Tossa «deixa de ser competitiva en l’àrea on més ha de
créixer que és el turisme, perquè
no es podran fer inversions d’envergadura». Monrabà també ha
denunciat que la despesa en
personal i ser veis ha anat augmentant any rere any sense cap
benefici visible per al municipi.
Per la seva banda, la por taveu de l’AET, Teresa Moré, ha
assenyalat que el pla no contempla amb detall els interessos
i amortitzacions i ha estimat en
3,6 milions d’euros els deutes
del consistori, «només», en factures pendents. «Com que la
maquinària d’un poble no s’atura mai, continuaran arribant
factures» ha assenyalat .
Segons Moré, la política d’estalviar en advocats arriba després que el consitori hagi fet
una despesa molt important en
ser veis jurídics, «perquè», ha
afirmat, «l’equip de govern s’ha
pensat que ells eren la llei i estaven per sobre de tot i això els ha
obligat a anar als tribunals més
d’un cop». Moré també ha denunciat el ball de xifres que es
va donar respecte al deute en un
termini molt curt de dies: «primer van dir 400.000 euros, després 220.000 i, finalment, 3 milions amb poc.
Moré també ha manifestat
que el 2003 el seu grup va demanar que s’auditessin els
comptes del 1999 al 2003 i que
l’equip de govern actual s’hi va
negar.

Allà hi ha famílies que estiuegen
des de fa trenta o quaranta anys
i aquell carrer és el que han fet
ser vir sempre per arribar a la
platja.
Darrerament –les coses s’han
de dir totes, tant les dolents com
les bones– s’ha aconseguit que
els amos dels gossos no deixin
les caques al mig, a través d’un
bonic cartell que ha posat l’Ajuntament, d’aquells que diu que recullis la caca del teu gos, per fer
un Blanes més net. Molt bé. Ara
ja no et trobes caques al mig, tot
i que te’n pots trobar per les vores, però ja no fan tant de fàstic
perquè no les trepitges. Diguem,
doncs, que això està bé.
Però aquella filera de contenidors presidint el carrer, els asseguro que, a part de fàstic i nosa,
fa molta pena. Sembla ben bé que
no vulguin que els veïns passin
per allà. Si fos així, però, no seria
molt més fàcil posar-hi unes tanques? És clar que moltes de les
famílies que els dic haurien de
practicar el salt de perxa. O fer la
volta per l’altre carrer, és clar.
*Psicopedagoga
(mmontsem@telefonica.net)

Proclamen Joan Grabulosa
nou alcalde de Bonmatí
Salvador Gázquez ha renunciat per motius de salut

MARIA VIVAS

NOU ALCALDE. Grabulosa pren possessió del seu nou càrrec.
M.Vivas, Bonmatí

El fins ara número dos de la llista de CiU, Joan Grabulosa, va
prendre ahir possessió del càrrec d’alcalde de Bonmatí després que fa una setmana Salvador Gázquez presentés la seva
dimissió com a alcalde per motius de salut. Durant l’acte es va
fer l’elecció i proclamació del
nou alcalde per mitjà de vot se-

cret entre tots els regidors presents. En la votació es va produir
un empat amb tres vots a favor
de Josep Pujolràs, pel partit independent, i tres vots a favor de
Joan Grabulosa, per CiU. Tal i
com marca la llei, en cas d’empat s’ha descollir el partit que en
les darreres eleccions havia tingut més vots, i en aquest cas va
ser CiU.

