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L'organització d'enguany ha costat uns cent mil euros

L'ajuntament valora positivament la festa
major, però també creu que cal un canvi
Tot i que la valoració inicial que
va fer-ne el regidor va ser positiva, el mateix responsable de
la festa major d’enguany, Enric
Bagué, va expressar en el ple
municipal del mes de juny, la
necessitat que en el futur es trobin noves vies per ampliar l’àmbit participatiu de la festa entre
els cassanencs i aconseguir
que sigui més interessant i viscuda amb intensitat pels ciutadans. El regidor de festes, Enric Bagué, va fer un ampli repàs
i balanç a la festa d’enguany
durant la sessió plenària del 27
de juny, en el que va ser el punt
més interessant d’una sessió
amb pocs temes polèmics.
La intervenció de Bagué, ja
en el torn d’informes de l’alcaldia i els regidors, va servir per
repassar com havia anat la festa major d’enguany i el grau
d’acompliment dels objectius David Vila, a l'esquerra, va exposar els arguments d'ERC contra el balanç de la festa
previstos inicialment. El regidor presentat per l'equip de govern
va plantejar el balanç a diversos nivells. Va començar per l’econòmic
tat de despeses, en el d’ingressos s’havivolia aconseguir un equilibri entre les preen el qual no s’han assolit les cotes de
en quedat curts i l’aportació municipal, que
visions que es feien des de l’ajuntament i
contenció que s’havien previst inicialment.
ja s’havia incrementat fins als set milions
la comissió i la realitat de la festa major.
El regidor va comentar que enguany es
de pessetes -fins l’any passat eren 5-, acaTot i que això s’havia atès força en l’apar-
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baria pujant encara un milió i mig més per
la disminució d’ingressos en relació al
suposat en un principi.

UNA

FESTA DE CENT MIL
EUROS

En total, la festa d’enguany costarà al
voltant dels cent mil euros (16.700.000
PTA) tot i que les xifres definitives no es
podran saber fins que es liquidin les darreres factures, que encara no s’han computat. Bagué va remarcar que s’havien
ajustat força les despeses a l'esperat i –
parlant sempre amb pessetes- va donar
les xifres més destacades d’enguany: 2,2
milions de pessetes per al programa, 1,2
milions en despeses de bar, 1 milió en
publicitat, 3,1 milions amb estructures i
decoració, mig milió amb actes infantils, 4
milions amb orquestres i grups i 4,3 milions amb altres actuacions i diversos.
En canvi, en ingressos, tot i que els de
propaganda poden superar els tres milions de pessetes, en el bar i entrades als
balls no s’arribarà als cinc milions -un
menys que l’any passat-, xifra que és gairebé dos milions inferior al conjecturat.
Bagué va dir que part d’aquesta reducció
era provocada perquè l’actuació del dis-

L'ajuntament
comprarà
aquesta casa del
carrer de la Mel.
A l'esquerra, un
detall de la llinda
de la porta
principal.

Modificació de crèdits
Proposta d’acord de modificació de crèdits del pressupost
de 2002 mitjançant la creació d’una partida de despeses i
ampliació de la partida d’ingressos, destinada a la compra
d'una finca del carrer de la Mel. Va aprovar-se amb el vots
en contra dels regidors d'ERC:
Vist l’informe de l’interventor municipal, emès en data 12
de juny de 2002, en relació a la tramitació d’un expedient
d’adquisició directa de dues finques del carrer de la Mel
d’aquest municipi.
Atès que segons les bases del pressupost de l’ajuntament d’enguany, totes les despeses del capítol VI són crèdits ampliables.
Atès allò establert als articles 158 i 159 de la Llei 39/1988,
de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals.
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa
General, es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- Aprovar la creació de la partida funcional 511 i
econòmica 600.49 amb un crèdit de 34.303’87 e per a l’adquisició de dues finques del carrer de la Mel, l’expedient
administratiu del qual està en tràmit.
SEGON.- Aprovar l’increment de la partida 600.00, venda
de terrenys i edificis, en la quantitat de 34.303’87 e per
anivellar el pressupost de l’exercici de 2002.
TERCER.- Sotmetre l’expedient a informació pública, mitjançant anunci en el BOP de Girona i tauler d’anuncis de
l’ajuntament, per un període de 15 dies a efectes de reclamacions, que si es produeixen hauran de ser resoltes pel
ple de la corporació.
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Pintura decorativa (tots els estucs)
Murals, imitacions i esgrafiats
Restauració de façanes
Pintura industrial
Doll de sorra abrassiu
Doll d'aigua a pressió
Lacats i envernissats
(cabina pressuritzada)
Pintura ignífuga i intumescent
Revestiments sanitaris
(hospitals, escoles, laboratoris,...)
Paviments autonivellants
Col·locació de parquets, moquetes,
saipolam, paviments de PVC,...
Senyalitzacions vials, pàrquings,...
Retolacions

Taller:
C/ Indústria,12
17240 Llagostera
Tel. 972 80 54 89

C/ Puigcogul, 13
Tel. 972 46 40 61
Fax: 972 46 40 81
17244 Cassà de la Selva
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sabte a la nit a la nau polivalent
va ser pagada amb un percentatge de l’entrada i per això no
s’havia arribat a la quantitat pressupostada. Tot i això, Bagué va
dir que, econòmicament parlant,
la festa d’enguany havia complert els objectius previstos de
frenar la tendència al creixement
d’anys anteriors i que caldria
saber què pensen els
cassanencs del fet d’abonar 7 €
per habitant per la festa major,
que és, en resum, el que venen
a costar al municipi aquestes
diades.
En l’aspecte organitzatiu,
Bagué va destacar la bona tasca de la comissió de festes, que
cada any està més minvada
d’efectius humans, i va considerar que encara que hi havia hagut alguns errors, havia funcionat força bé. Tot i això, va dir que Endesa desmantellarà aquestes instal·lacions i cedeix la finca a l'ajuntament
“un altre dels temes a considerar és com s’ha d’organitzar
programació. En aquest sentit va posar
En l’aspecte més positiu, Bagué va desla festa major” i va plantejar la possibilid’exemple el concurs de botifarra orgatacar la decoració del centre del poble tat de potenciar la participació de les entinitzat pel Centre Recreatiu o la festa dels
que s’havia fet a la Coma i els carrers adtats en el muntatge d‘actes concrets, que
jubilats, preparada per la junta de la llar.
jacents, ja que és on hi havia el rovell de
podia ser una sortida per millorar-ne la

Els solars del transformador passen a ser municipals
Proposta d’acord d’acceptació de cessió de dues finques urbanes per part d’Endesa Distribución Elèctrica, S.L.U, aprovada
amb els vots en contra dels regidors d'ERC:
Vist l’escrit presentat en el registre de l’Ajuntament en data 17
de juny de 2002 per part dels Srs Antoni Jerez Agudo (D.N.I.
núm. 40.284.090-G) i Fco. Javier Enfedaque Gonzalvo (D.N.I.
núm. 46.317.034-W) en nom i representació de la societat Endesa
Distribución Elèctrica, S.L.U. (CIF nº-B-82846817), a través del
qual exposen que en virtut d’allò establert en el pacte cinquè del
conveni signat en data 18 de maig de 2001 entre la Generalitat
de Catalunya, l’Ajuntament de Cassà de la Selva i Fecsa-Enher
I, S.A. (actualment Endesa Distribución S.L.U), l’esmentada societat cedeix voluntàriament i gratuïtament dues finques urbanes, la descripció física i les dades registrals de les quals es
transcriuen a continuació:
1) «PORCIÓN DE TERRENO situado en el término de la villa
de Cassà de la Selva y territorio llamado «Mansó Adrià», de
superfície cuatrocientos veintisiete metros cuadrados. LINDA:
Norte, finca propiedad de Don Luis Espinet; Sur, parte con la
Riera de «Manso Adrià» mediante camino y parte con la carretera de Cassà a Girona; Este, con finca matriz de la que se segrega, propiedad de Fecsa y Oeste, con Jaime Vargas Puig.
Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Girona
nº 3, Tomo 2553, Libro 132 del Ayuntamiento de Cassà de la
Selva, Folio 223, finca nº 6298".
2) «PORCIÓN DE TERRENO de cuatrocientos siete metros
cuadrados y cincuenta decímetros cuadrados, situado en el
término de la villa de Cassà de la Selva y territorio llamado
«Manso Adrià». LINDA a Oriente, con tierra de Sucesores de Don
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Francisco Llonch y Doña Esperanza Sureda, mediante camino;
a Mediodía, parte con la Riera de «Manso Adrià» y con finca
propiedad de Don Luis Espinet Busquets y parte con la carretera
de Cassà a Girona, mediante camino; a Poniente, parcela segregada; y al Norte, con finca también propiedad de Don Luis
Espinet».
Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Girona
nº 3, Tomo 1115, Libro 70 del Ayuntamiento de Cassà de la
Selva, Folio 222, finca nº 2580”.
Atès allò establert a l’article 190 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril,
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i a l’article 31
del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni des ens locals, en relació a l’adquisició de
béns a títol gratuït.
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa General, es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- Acceptar d’Endesa Distribución Elèctrica, representada pel Srs. Antoni Jerez Agudo i Francisco Javier Enfedaque
Gonzalvo, la cessió voluntària i gratuïta de les finques descrites
en la part expositiva d’aquest acord.
SEGON.- Facultar àmpliament l’alcalde per a totes les actuacions derivades de l’execució de l’acord.
TERCER.- Realitzar els tràmits necessaris per a procedir a la
inscripció de les finques cedides a nom de l’Ajuntament de Cassà de la Selva en el registre de la Propietat i en l’inventari municipal de béns.
QUART.- Als efectes d’inscripció d’aquestes finques en l’inventari municipal de béns, notificar aquest acord a la intervenció
municipal.
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l’ou dels actes - i va dir que de cares a
altres anys es podria ampliar l’àmbit
d’intervenció. També va considerar
molt ben acceptada pels cassanencs
la decoració de la nau polivalent. El
regidor va admetre que s’havia estudiat la possibilitat de canviar l’estil de
festa i posar carpes, com en altres pobles dels voltants; però aquesta opció
s’havia desestimat. Després de destacar que en la majoria d’actes la presència de públic va ser important,
Bagué va reconèixer que els firaires
cada any estan més descontents, ja
que, per una raó o altra, l’assistència
de clients va minvant. El regidor va recordar que aquest fenomen no és exclusiu de Cassà i que la davallada de
compareixença a aquest tipus d’atraccions és força general, ja que no tenen
gaire atractiu per als joves.

QUE LA GENT
A CASSÀ PER

ES QUEDI
LA FESTA

En l’aspecte participatiu, el responsable polític de la festa va considerar
que “havia estat la correcta” sense
arribar a la d’anys anteriors i va valorar que encara falta que els
cassanencs tornin a considerar la festa major com unes diades per viureles al poble, “ja que des de setmanes
abans de la festa, abans de saber-ne
la programació, molts convilatans ja
havien reservat els bitllets per anarse’n de vacances. Estan en el seu
dret; però hem d’aconseguir que la
gent es quedi a Cassà per la festa
major”. En resum, Bagué va dir que
“la festa no ha estat un pas enrera ni
molt menys; però encara hem de caminar molt per tornar a engrescar la
gent a viure amb la intensitat de fa
uns anys la nostra festa major”.
En nom d’ERC, David Vila va expo-

Aprovació definitiva del
pas soterrat del trust
Proposta d’acord d’aprovació definitiva del projecte de construcció d’un pas inferior a la carretera C-65 per l’accés al sector industrial El Trust, al futur sector
industrial El Trust-2 i al veïnat d’Esclet, redactat per l’enginyer de canals, camins
i ports Martí Sels i Pagès i promogut pels propietaris dels cinc subsectors que
conformen el sector industrial El Trust. Va ser aprovada per unanimitat dels regidors del ple.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió ordinària de 25 d’abril de 2002, va
aprovar inicialment el projecte de construcció d’un pas inferior a la carretera C-65
per l’accés al sector industrial El Trust, al futur sector industrial El Trust-2 i al
Veïnat d’Esclet, redactat per l’enginyer de canals, camins i ports Martí Sels i
Pagès i promogut pels propietaris dels cinc subsectors que conformen el sector
industrial El Trust, l’import del qual ascendeix a la quantitat de 625.369’49 e.
Atès que el dia 26 de juny d’enguany venç el termini d’exposició pública, sense
que fins el moment s’hagi presentat cap al.legació al projecte aprovat inicialment.
Vist l’informe emès pel Servei Territorial de Carreteres de la Direcció General
de Carreteres de la Generalitat de Catalunya, emès en data 21 de juny de 2002,
pel qual s’autoritza l’execució d’aquest projecte.
Atès allò establert a la Disposició Transitòria quarta de la Llei 2/2000, de 14 de
març, d’urbanisme, en relació a la subjecció a l’antiga normativa de les figures de
planejament i gestió urbanístiques que ja s’hagin aprovat inicialment en el moment d’entrar en vigor l’esmentada llei.
Atès allò establert a l’article 64 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel
qual s’aprova el text refós de la normativa urbanística vigent a Catalunya en
matèria urbanística.
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa General es proposa al
Ple l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- Aprovar definitivament el projecte de construcció d’un pas inferior a
la carretera C-65 per l’accés al sector industrial El Trust, al futur sector industrial
El Trust-2 i al Veïnat d’Esclet, redactat per l’enginyer de canals, camins i ports
Martí Sels i Pagès i promogut pels propietaris dels cinc subsectors que conformen el sector industrial El Trust, l’import del qual ascendeix a la quantitat de
625.369’49 e.
SEGON.- Notificar aquest acord als propietaris de les parcel.les que conformen el sector industrial El Trust i el futur sector industrial el Trust 2.
TERCER.- Publicar un edicte d’aquest acord al BOP de Girona i trametre còpia
del projecte i de l’expedient administratiu a la comissió d’urbanisme de Girona,
pel seu coneixement i efectes escaients.
QUART.- Notificar aquest acord al Servei Territorial de Carreteres de la Direcció
General de Carreteres de la Generalitat pel seu coneixement i efectes escaients.

AUTOELÈCTRIC JORDÀ, S.L.
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sar l’opinió del seu grup, tot i reconèixer
que -com a exorganitzador de la festa-,
se li feia difícil criticar-la, ja que entenia
les dificultats i els esforços que comportava preparar aquestes jornades. Tot i això,
Vila va lamentar l’escurçada dels dies de
Festa Major, ja que “si s’eliminen actes,
no és tan difícil retallar el pressupost”.
El regidor d’ERC també va criticar el fet
que els grups de música cassanencs haguessin estat absents de la programació

d’enguany, ja que la festa Major “és un
bon moment per exposar als seus
convilatans la feina que fan durant tot
l’any”. Vila va destacar com a positiva
l’experiència de portar el bus de la festa
de la selva a Cassà i Llagostera, i va lamentar que no s’haguessin fet servir gots
reciclables encara que havia existit l’oportunitat de fer-ho, ja que era una activitat
de conscienciació mediambiental i també una bona font d’ingressos. També Vila

Creació i adhesió al Consorci
de les Vies Verdes
Proposta d’acord de creació i adhesió al Consorci de les Vies Verdes de Girona,
aprovada per unanimitat:
Amb el lloable esperit d’impulsar les vies verdes per les antigues rutes dels
carrilets de les terres gironines, s’impulsaren i constituïren els consorcis anomenats de la Via del Tren (Girona–Sant Feliu de Guíxols) i del Carrilet (OlotGirona); trobant-se en fase de constitució el de la Ruta del Ferro (Ripoll, Sant
Joan de les Abadesses, Ogassa i Olot).
En l’actualitat i de forma pràcticament unànime, s’està demanant des de tots
els àmbits que les tres rutes s’unifiquin mitjançant la constitució d’un sol consorci en el qual hi tingui entrada com a element aglutinador la Diputació de
Girona, deixant la porta oberta a la incorporació d’altres rutes que, sumant-se
al projecte, vulguin adherir-s’hi per anar ampliant la xarxa per tot l’àmbit de les
comarques gironines.
Fent-se ressò d’aquest clam, representants de la Diputació, dels altres dos
consorcis i de municipis de la ruta del ferro, han mantingut diversos contactes
i reunions que han fructificat en l’inici de l’expedient per a la constitució del que
s’anomenarà «Consorci de les vies verdes de Girona», que tindrà per objecte
assumir les funcions que ara desenvolupen els actuals òrgans rectors de les
rutes esmentades.
El dia 2 d’abril, al saló de comissions de la Diputació de Girona en una reunió
de representants dels expressats organismes, presidida pel vicepresident primer de la Diputació, Sr. Jaume Torramadé, endemés de consensuar una necessària unificació de criteris es donà el vistiplau al projecte d’estatuts com a
document bàsic de viabilitat del nou consorci i constitució provisional d’una
comissió gestora, com és de veure a l’acta que figura a l’expedient.
Fruit de tot això i de conformitat amb el contingut de la referida acta, i el
dictamen favorable de la Comissió Informativa General, es proposa al Ple
l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Crear i adherir-se al Consorci de les Vies Verdes de Girona, que té
com a finalitat el manteniment, millora, promoció i gestió de les Vies Verdes
segons defineixen els Estatuts.
SEGON.- Aprovar inicialment els Estatuts pels quals s’ha de regir aquest
Consorci, els quals s’acompanyen com annex núm. 1.
TERCER.- Sotmetre a informació pública durant trenta dies els acords anteriors, a efectes de presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província, al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’edictes de la corporació
QUART.- Cas de no presentar-se al·legacions ni reclamacions, l’aprovació
esdevindrà definitiva, i pel que fa a la preceptiva publicació del text dels Estatuts, la corporació es remet a la que efectuarà la Diputació de Girona.
CINQUÈ.- Comunicar aquests acords al Consell Comarcal als efectes de
l’art 135.1 de la LMC per tal que, en el termini màxim de trenta dies, pugui
emetre el seu informe.
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va destacar la necessitat d’invertir en la
festa major “ja que és una gran promoció per a Cassà” i va dir que enguany la
gent de fora de Cassà no havia acudit gaire
a la festa del nostre poble, com a data
significativa de la pèrdua de poder de
convocatòria de les gales cassanenques.
Bagué va respondre, en relació als
grups cassanencs, que hi havia la intenció de portar-los en alguna festa d’estiu i
va insistir que, en línies generals, hi ha
bones perspectives per continuar millorant en la festa dels anys propers.

PAS ENDAVANT AL PLA
D’ACTUACIÓ COMERCIAL
PER A CASSÀ
En el mateix torn d’informes dels regidors en el ple, el d’hisenda, Pere Ferrer,
va explicar que dies enrera s’havia signat
un conveni entre l’ajuntament, el departament de Comerç Consum i Turisme de
la Generalitat, la Unió de Botiguers de
Cassà i la Cambra de Comerç de Sant
Feliu de Guíxols per tirar endavant el pla
d’actuació específic per al comerç de Cassà. Aquest pla, té un pressupost de més
de 12.000 euros i estarà sufragat per la
Generalitat -en un 50 per cent- i per la
resta d’institucions signants. L’objectiu és
promoure el comerç a la vila a partir de
diverses iniciatives, com ara programes
d’identificació comercial, accions de servei al consumidor, campanyes de publicitat... que es duran a terme durant l’any
2002 amb la finalitat de dinamitzar i donar suport als botiguers de la vila.

ENDAVANT

EL PAS SO-

TERRAT DEL

TRUST

En l’àmbit urbanístic, el ple de juny va
donar llum verda definitiva al projecte de
construcció d’un pas inferior a la carretera C-65 per l’accés al sector industrial El
Trust, al futur sector industrial El Trust-2 i
al veïnat d’Esclet, promogut pels propietaris dels cinc subsectors que conformen
el sector industrial El Trust, que va ser
aprovat per unanimitat, un cop s’hi van
incloure les modificacions demanades
per la Generalitat. També es van fer lleugers canvis a les normes subsidiàres de
planejament de Cassà per a la regulació
d’usos del sòl no urbanitzable, que es va
aprovar per unanimitat. Per contra, els
regidors d’ERC es van abstenir en la proposta d’aprovar un canvi de profunditat
edificativa en una finca de la plaça de
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l’Avenir per entendre que es podia perjudicar els veïns.

DESAPAREIXERÀ

EL

TRANSFORMADOR DE
L'ENTRADA DEL POBLE
Un dels punts que va portar una mica
de tensió al ple va ser la proposta d’acord
de cessió de dues finques urbanes que
Endesa oferia a l’ajuntament de Cassà.
L’alcalde va explicar que aquesta cessió
d’un total de 800 metres quadrats, era fruit
del conveni pel pas de la línia d’alta tensió i que representaria el traspàs dels
terrenys on ara hi ha el transformador
d’electricitat, al costat de la gasolinera de
la carretera a Girona, que quedaria substituït per una estructura de 6x2 metres.
Els regidors d’ERC van al·legar que el
pacte no semblava tan clar, ja que la zona
rebuda estava afectada per un futur vial i
quan l’ajuntament rebés els terrenys hauria de deixar espai i pagar la urbanització
del carrer; a més, no quedava especificat
enlloc on havia d’anar l’estructura del nou
transformador ni hi havia cap compromís
escrit que Endesa es faria càrrec del
desmantellament de les instal·lacions actuals. L’alcalde va dir –després de retreure a ERC que no estigués d’acord en acceptar dues finques que es regalaven al
poble- que es sobreentenia que Endesa
eliminaria les instal·lacions velles. Sobre
la futura ubicació del nou transformador,
l’equip de govern va explicar a l’oposició
que ho podien consultar als serveis tècnics municipals. ERC va insistir que els
projectes de l’ajuntament no vinculen les
empreses privades si no hi ha un acord
escrit ferm sobre aquest punt.
Tampoc no van donar suport els regidors d’ERC a l’adquisició d’una finca situada al carrer de la Mel -l’antiga esparde-

nyeria de ca la Marcel·la- que l’ajuntament vol comprar tot i que encara no té
una destinació clara. L’alcalde va explicar que l’oferta per l’adquisició de la finca
de 100 metres quadrats era interessant ja
que costaria 34.000 euros a l’ajuntament
i tenia una situació privilegiada al davant
mateix de la sala Galà, la qual cosa oferia
moltes possibilitats d’ús per al futur. Tot i
això, Emili Mató, en nom d’ERC va dir que
l’ajuntament tenia prou locals propis -que
encara s’han d’anar arranjant- i atesa la
dificultat que el nou local pogués servir
per esponjar la zona, el que no havia de
fer era constituir-se en promotor o anar
comprant tot el que es posés a la venda,
encara que l’oferta fons interessant, perquè no és aquesta la funció de l’ajuntament ni tampoc no ha d’especular amb
finques que no se sap a què es destinaran. Per això van votar que no a la proposta presentada al ple, que era un primer pas per a la compra: la creació d’una
partida específica de despeses per a l'adquisició.

AGERMANAMENT AMB
BRÄCKE
El ple també va acordar iniciar els tràmits d’agermanament amb la ciutat sueca de Bräcke, amb la qual ja fa uns quants
mesos que s’han establert contactes. Recentment un grup reduït de cassanencs
ha visitat aquella zona de Suècia on han
establert contactes amb les autoritats i
empresaris locals de cares a establir un
agermanament que es vol instaurar de
manera oficial en el futur Els regidors de
l’oposició van donar suport a la proposta
de l’equip de govern tot i que van considerar que el procés fins ara no s’havia fet
prou obert a tots els cassanencs i que calia
que l’acte d’agermanament fos compartit
per la ciutadania. Xavier Albertí, en nom

d’ERC, va recordar que el seu grup havia
estat impulsor de l’agermanament amb
altres poblacions i que, en el cas de Bräcke,
la principal empenta l’havien donat els
suecs; però tot i això calia aprofitar-ho,
malgrat les diferències i la manca de qüestions comunes entre els dos municipis.
Per això, Albertí va demanar que no es
descartés la possibilitat d’intentar fer un
altre intercanvi amb altres municipis que
tinguessin més relacions de germanor
amb Cassà en aspectes socials, culturals
o econòmics. Pel que fa a la constitució
formal de l’agermanament amb Bräcke,
es preveu que la propera tardor se signi
el conveni entre els dos municipis a la
nostra vila.

SUBVENCIONS

QUE ES

PERDEN
En el torn obert de paraules des del grup
d’ERC es va acusar l’equip de govern
deixar perdre subvencions, ja que enguany no s’havien demanat les corresponents a l’escola d’adults ni a l’escola d’art;
el regidor d’hisenda va reconèixer que hi
havia hagut una descoordinació entre els
funcionaris de l’àrea d’hisenda i els de
cultura, la qual cosa havia comportat la
no sol·licitud de la subvenció. Des d’ERC
es va insistir a trobar responsabilitats polítiques a aquesta pèrdua de més de mig
milió de pessetes i l’alcalde va dir que
l’ajuntament actual ha triplicat el nombre
de subvencions que gestiona en relació
a anys anteriors. En tot cas, minuts després, el regidor de sanitat va ratificar la
ignorància expressada setmanes enrera
sobre una altra subvenció que havia demanat el consistori de Cassà -i s’havia
denegat- per un programa d’ajuda a la
gent gran.

Text i fotos: Joan Carles Codolà
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