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L’equip de govern nega el
reconeixement al sector surer
En el darrer ple del mes de juny es
presentava una moció del nostre
grup orientada a donar suport i fer
un reconeixement simbòlic al sector
surer.
Ningú NOdubta que el sector surer és el més característic del nostre
poble i que, més enllà del seu pes
específic actual, que segueix essent
molt important, té un component
identitari i històric que el fa singular.
Nosaltres enteníem que a l’Ajuntament li calia fer un reconeixement
explícit al molt que ha aportat aquest
sector econòmic a la nostra comunitat i fèiem dues propostes ben senzilles d’assumir:
1. Instal·lar un monument dedicat al taper.
2. Crear una comissió mixta
ajuntament-industrials per trobar vies de
col.laboració i divulgació del sector, tan
des d’una vessant més tècnica i comercial com cultural. S’apuntava la possibilitat,
evidentment subjecta al criteri d’aquest
grup, de realitzar unes jornades específiques dedicades al suro o de prestar una
especial atenció a aquesta matèria, amb
motiu de la fira de Sta. Tecla.
Per sorpresa de tots, una proposta tan
simple, oberta i poc costosa no va ser acceptada. Els arguments varen ser d’allò
més vagues: que ja s’ajudava el sector
industrial amb la creació de sòl industrial
(cosa que ningú NO posava en qüestió) i
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que el que en podríem dir deute moral
amb al sector en concret, es canalitzava
a través d’una subvenció a l’associació
AECORK, que es ve duent a terme des de
fa molts anys.
Realment és això tot el que es mereix el
món del tap? Sovint els cassanencs ens
hem lamentat de la clara capitalitat que
ha pres Palafrugell en aquest camp, amb
el seu museu del suro, la seu social de
l’associació sectorial i en el seu moment
l’institut d’investigació. No és hora de ferhi quelcom?
Som del parer que es pot fer molt més
que aportar sòl industrial (per més que

sigui l’essencial) per dinamit-zar
el sector industrial. Que estigui en
molt millor situació de partida que
no pas el sector comercial, posem
per cas, no vol pas dir que no s’hagi de vetllar. I començar per l’àmbit més emblemàtic, que té un valor més enllà fins i tot de la pura
economia no és pas un mal punt
de partida.
Perquè no es va veure així no
ho sabem. Realment, no eren procedents o assumibles unes iniciatives tan senzilles? Realment l’actual equip de govern pensa que el
municipi de Cassà ha complert
prou amb el sector que ha estat
llavor de la nostra actual solidesa
industrial? Si és així, malament, si
és pura rebequeria de no acceptar una proposta de l’oposició, molt pitjor, perquè propiciem una mala dinàmica consistorial.
Antoni Baulida va dir al final de la seva
intervenció que no aprovant la moció
potser ens feia un favor. Suposem que
ho deia en el sentit que així podíem
donar publicitat a una negativa que no
sembla gens popular. La veritat és que
no ens fa cap gràcia. Nosaltres seguim
preferint treballar en positiu pel municipi que no pas mercadejar amb la política.
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Conveni intermunicipal: una (mala) manera de fer
El nostre grup va presentar el passat mes
de setembre una moció de col.laboració
intermunicipal entre Cassà, Campllong,
Sant Andreu i Llambilles, que va ser aprovada, i de la que se’n deriva el conveni
que en el ple d’abril va aprovar l’equip de
govern actual, que va comptar amb la
nostra abstenció.
A què és degut el nostre posicionament?
Quan vam llençar la idea, hi vèiem una
possibilitat molt fructífera d’intercanviar
recursos i opinions sobre qüestions d’interès comú i de regular la utilització de
determinats serveis municipals de l’ajuntament de Cassà amb l’objectiu de donar
unes garanties d’igualtat d’oportunitats als
conciutadans veïns d’aquests petits municipis que ho desitgessin.
Ara ens trobem amb què la proposta
elaborada no compleix ni molt menys
aquestes expectatives.
Fa una reducció de la moció presentada pel nostre grup, en el sentit de limitar-la a una ambigua regulació dels dos
serveis bàsics: Geriàtric i Llar municipal,
quan les possibilitats són molt més àmplies. Actuacions conjuntes en camins veïnals, captació de subvencions, intercanvi
d’informació d’activitats culturals i esportives (agenda mensual), cessió preferent
d’instal.lacions i equipaments d’algun
dels municipis (pavelló i carpa Campllong,
p.e.), compra conjunta de materials: cadires, empostissat..., control d’aigües,...
No dóna la suficient garantia als ajuntaments veïns de gaudir d’unes contrapartides a la seva aportació (proporcional al nombre d’usuaris) ja que ni existeix
un compromís explícit a la igualtat de tracte per part de l’ajuntament de Cassà ni
preveu la seva presència en els òrgans
de gestió.
Transcrivim íntegre, perquè quedi més
clar, el contingut de l’apartat dedicat a les
contrapartides:
Per la seva banda l’Ajuntament de Cassà es compromet a consultar prèviament
amb els ajuntaments de Campllong,
Llambilles i Sant Andreu totes aquelles
decisions que guardin relació amb el funcionament dels serveis objecte d’aquest
conveni, a excepció d’aquelles decisions
qualificables d’ordinàries per guardar relació amb el funcionament normal del servei. L’Ajuntament de Cassà de la Selva
també es compromet a ser receptiu, en la
mesura de les seves possibilitats, a les
propostes que es realitzin per part dels
altres tres ajuntaments en relació a la solució de problemes o millores en la pres-

tació dels serveis.
I èca de greus mancances de forma en
els aspectes de càlcul (que no de tractament jurídic), que fa que, interpretant el
text estrictu senso, no es prevegi el càlcul
real de l’aportació neta del municipi (saldo entre despeses i ingressos).
Tot això ens va portar a presentar una
esmena a la totalitat que no va ser acceptada.
Com s’ha arribat a aquest punt?
El fet que es tiri endavant un conveni

amb un contingut tan deficient és per nosaltres un clar exponent d’una manera de
portar les coses.
És una manera de fer basada en el personalisme, la desconfiança i la manca de
rigor, que no compartim. Una manera de
fer que aparenta no donar res i que, segons com bufi el vent, acaba donant massa.

Grup Municipal d'ERC - Cassà

Us recordem, per la vostra
organització, que a la

Farmàcia Baleri,
fem vacances
del 29 de juny
al 21 de juliol

Bon estiu!
C/ Marina, 113 - 17244 Cassà de la Selva
Tel. i fax: 972 46 11 59
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