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VAGA AMB EFECTES, O
NO?
Diu el regidor de Governació que
la vaga de policies no afecta els
ciutadans de Cassà, ja que l'únic
que passa és que els agents han
deixat de fer hores extres i els
serveis s'han de fer sense aquesta feina complementària. Deixant
de banda la curiositat del fet que
abans fos necessari que els
agents fessin hores extres i ara
no passa res si no en fan, durant
la passada Festa Major vam poder detectar que una mica d'efecte sí que ha tingut aquesta vaga,
com a mínim a l'hora d'acudir
amb rapidesa quan se'ls reclamava per algun servei.
Com se sap, el divendres de la
Festa Major és el dia que s'inauguren bona part de les exposicions que hi ha escampades a di- Mitja hora més tard del previst, els agents van obrir la sala on hi havia l'exposició dels
ferents locals del poble. Doncs Amics de l'Art de Cassà.
bé, aquest any els membres de l'entitat
incidents.
Afortunadament, com que era l'inici de
Amics de l'art, que havien d'estrenar la
Afortunadament, el cas no va ser més
la Festa, la gent s'ho va prendre amb paseva mostra a la Biblioteca Municipal, que
greu i no va tenir major transcendència;
ciència i parsimònia i no es va fer cap
abans era de "la Caixa", al carrer de la
però hom es pregunta si davant casos d'urescarafall; però el que no s'entén és que
Mel, van veure com a un quart de nou la
gència o de necessitat, el fet que els
en mitja hora llarga no hi hagi possibilisala encara estava tancada. L'obertura esagents no facin hores extres pot comportats d'anar a obrir un local públic de Castava prevista per a dos quarts de nou; però
tar algun perill per la seguretat dels
sà per encetar una exposició que havia
com que no anava ningú a obrir la porta,
cassanencs. Llavors la cosa començaria
d'inaugurar el mateix alcalde. Al final, els
es va avisar la policia local que es va prea ser més greu i els responsables caldria
agents es van presentar -de dos en dos,
sentar mitja hora després, a les nou del
que donessin respostes més clares.
això sí- i la mostra es va obrir sense més
vespre.

JA ENS AGRADARIA
Durant la passada vaga dels
treballadors de la recollida de deixalles, un col·laborador de la revista va copsar aquesta imatge
d'un dels contenidors del poble
vessant de bosses d'escombraries. Era una trista estampaque es
podia veure en diversos racons
del municipi.
En aquest cas, la "gràcia" de la
figura està en la publicitat de la
furgoneta aparcada al costat dels
contenidors que anuncia que ho
deixa tot "ben net". No sabem si
va ser casualitat o una campanya
preparada per donar més importància al seu missatge; però no
hi ha dubte que els seus serveis
eren molt necessaris en aquell
lloc i durant aquells dies i la publicitat els podia ser ben profitosa, ja que ens agradaria molt que
estigués tot "ben net".
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Precampanya electoral amb molts noms
Quan falten onze mesos per a les eleccions municipals, l’ambient local de cares
a aquests comicis és d’expectació i incertesa; expectació per veure quantes llistes
arribaran a formar-se per aspirar a entra
al nostre ajuntament; i incertesa atesos
els possibles canvis d’adscripció, que es
veuen a venir en els pròxims mesos.
El que sembla clar és que seran unes
eleccions diferents a les que hem viscut
fins ara, amb un més que possible enfrontament entre l’actual alcalde i els que
fa quatre anys enrera el van portar fins a
ocupar el càrrec de màxima autoritat municipal. Encara que Antoni Baulida ha
anunciat que està preparant una llista per
presentar-se com independent, en els
propers comicis, el més probable és que
l’excap de llista d’ERC ara passi a encapçalar la llista de CiU o del PSC. Ho té molt
més fàcil amb CiU, ja que l’actuació que
ha anat fent durant aquests anys de nou
govern municipal -de «cohabitació», que
dirien els francesos»- ha estat molt propera a la de la coalició nacionalista i en
alguna ocasió hem pogut escoltar els
seus arguments calcats als que fa servir
CiU per oposar-se a alguna proposta del
grup d’ERC.
Baulida, a més, té la sort que l’altre possible candidat de CiU, Josep Bou, a banda d’haver estat un mal cap de cartell en

les anteriors votacions, porta a sobre el
llast de ser un regidor d’urbanisme que
s’ha edificat una casa sense tenir permís
d’obres i això tampoc no l’ajuda en la seva
opció de repetir com a número 1 de CiU.
Això incrementa les possibilitats de
Baulida, que tot i que ha reconegut contactes amb CiU i el PSC, actualment se’l
veu més a l’òrbita dels convergents que
dels socialistes. Caldrà veure si la nova
fornada de Joves convergents accepta un
candidat tan polèmic com l’actual alcalde.
Per altra banda, el PSC també està treballant de valent per poder renovar la seva
llista, ja que bona part de les persones
integrants de l’anterior candidatura han
causat baixa al partit arran del conflicte
de la línia d’alta tensió, i s’han passat a la
candidatura d’Esquerra. Els contactes que
han establert els responsables del PSC
tant amb Baulida com amb persones relacionades amb diferents entitats locals,
demostra l’interès dels socialistes de refer la seva imatge a Cassà, si bé les dificultats són evidents després del seu galdós paper en el tema de la línia, donant hi suport a Cassà i oposant-s’hi a Llagostera i Santa Cristina d’Aro.
El que passa és que haurem d’esperar
encara uns mesos per saber quins seran
els principals caps de cartell del maig del

2003, ja que com a mínim ERC no pensa
resoldre fins a la tardor el procés de selecció dels integrants de la seva llista; l’actual grup de l’oposició no ho tindrà fàcil,
ja que, a banda dels regidors actuals, en
els grups de treball que han format per
preparar el programa electoral hi ha diversos possibles caps de llista que poden tenir les mateixes garanties que el
teòricament candidat, Emili Mató. També
ens haurem d’esperar com evoluciona la
proposta de Joan Maymí, un altre nom illustre que podria «animar» el procés electoral a la nostra vila, o si agrupacions fins
ara extraparlamentàries localment, com
el PP, es vol tornar a presentar després
del fracàs de quatre anys enrera. I això
sense oblidar que l’exalcalde Josep M.
Dausà no seria estrany que també el trobéssim en alguna llista, encara que fos
amb caràcter simbòlic de suport, en alguns dels darrers llocs...
Tot plegat, pot fer que a la nostra vila
tornem a tenir una bona colla de llistes
(independents de Baulida, CiU, PSC,
ERC, PP, ...) que podrien provocar uns resultats ben curiosos el mateix dia i -sobretot- l’endemà de les eleccions.

Text i fotos: Joan Carles Codolà

PER MOLTS ANYS!
Diuen que una de les despeses fixes, que no falten mai en les obres
públiques que es fan al nostre país,
és la dels rètols que anuncien qui farà
l'obra, quan costarà, qui la pagarà,
qui és l'arquitecte... En algunes ocasions s'ha destacat l'elevat import que
representen aquests rètols en relació a l'obra anunciada. En aquest cas
ens podem queixar del fet que l'actualitat o interès del rètol sigui pràcticament nul. Perquè el cartell situat al
passeig de Vilaret, que veiem a la fotografia no té cap sentit. Fa més d'un
any que s'haurien acabat les obres una mica de retard sí que hi va ser,
però no tant- i encara hi ha el cartell.
Potser esperen que hi hagi la inauguració oficial del carrer per treure'l.
Doncs que s'afanyin, que ja hem celebrat el primer aniversari de l'acabament de les obres.
O potser han de tornar a canviar
les jardineres...
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