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El butlletí ens anuncia una ampliació d'horaris a la biblioteca. La realitat ens
ensenya que, al mes d'agost, el servei ha estat tancat al públic.

EN QUÈ QUEDEM?
El segon número del butlletí municipal La
Coma, a mesura que s’acosten les eleccions, es va transformant cada cop una
mica més en el que ens temíem, un fulletó
propagandístic del bé que està fent les
coses l’equip de govern del nostre ajuntament. La voluntat de servir de transmissió d’allò que l’ajuntament necessita transmetre al poble es converteix en manipulació informativa en els temes més candents i visió unilateral de la realitat del
municipi. Com exemple, podem posar la
informació del carrer del Molí on es diu
que «l’ajuntament aposta amb fermesa»
per fer aquesta obra. I tant que ho fa amb
fermesa: fent cas omís de les queixes de
tots els veïns i tirant endavant un projecte
en el que el màxim beneficiat en serà el
propi ajuntament, ja que servirà per agençar els accessos a la sala Galà. Deixant a
banda les errades de dades -que poden
indicar que encara ni ells mateixos no ho

tenen clar- es barregen conceptes que
poden donar lloc a males interpretacions,
com ara incloure com a «col·laboració» de
l’ajuntament l’aportació que ha de fer com
a veí, per minimitzar les aportacions dels
altres ciutadans. Tampoc no s’explica en
què serà «tan beneficiosa per als veïns»
aquesta obra, tot i que es reconeix que
també ho serà per a tots els cassanencs,
la qual cosa ja és més certa. Per altra banda, l’equip de govern inclou entre els promotors del projecte els actuals membres
de l’oposició, que fins ara s’han oposat
sempre públicament a què es facin unes
obres en un sector tan reduït, sense haver-se definit com quedarà tot el projecte
del nucli antic de Cassà.
Irònicament, l’equip de govern destaca
en aquest exemplar del butlletí la gran
tasca que fa l’ajuntament des del consorci de les Gavarres per defensar el massís
sense recordar com van donar suport al
pas de la línia d’alta tensió pel massís o
demanen col·laboració per organitzar la
festa major de l’any que ve, després que
enguany no s’haguessin tingut en comp-

Vas néixer l'any 1962?
Doncs, afanya't, truca'ns, que abans d'acabar
l'any ho hem de celebrar
Anirem a sopar el dia 30 de novembre.
Truqueu abans del dia 10 de novembre a:
Dolors Busquets: 972 46 35 78
Nati Villodres: 972 46 37 96
Pere Ferrer: 972 46 41 78
Joaquim Pica: 972 46 31 20

te les peticions que es van fer des de diferents sectors de joves de la vila.
Finalment, m’ha sobtat la informació que
diu que s’ha ampliat l’horari de la biblioteca municipal, justament quan aquest
servei ha estat tancat durant tot el mes
d’agost. Ho diu palesament: «des de
l’ajuntament es té molt clar que la biblioteca ha de ser un instrument eficaç que
resolgui les necessitats informatives de
la població i per això, hem intentat portar
a terme algunes mesures per tal d’aconseguir-ho». Com ara tancar a l’estiu. Es
deuen referir a la necessitat de potenciar
el servei de biblioteca virtual...

UNA MALA NOTÍCIA PER
CASSÀ
Sense que hagi estat una gran sorpresa –de fet des de la ràdio municipal fa
mesos que s’havia divulgat el canvi de
jaqueta - CiU ha anunciat el fitxatge
d’Antoni Baulida com a candidat a les eleccions municipals del mes de maig del
2003 al nostre poble. El fitxatge de Baulida
respon a una lògica que s’havia anat veient en els darrers mesos, quan la soledat
política de l’actual alcalde de Cassà feia
inviable tirar endavant un diferent projecte que no fos anar amb una altra llista. Les
especulacions, alimentades pel mateix
Baulida sobre el fet que estava preparant
una candidatura independent o les de
CiU en el sentit que pretenien presentar
Joaquim Mundet com a cap de Cassà, ara
es veu quina funció tenien: incrementar
l’especulació i fer creure als militants nacionalistes de Cassà que hi podien dir la
seva i simples demostracions de força
d’uns i altres a l’hora de negociar les pos-
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sibles contraprestacions que es poden
aconseguir arran d’aquest fitxatge.
La presentació de Baulida com a candidat a l’alcaldia de Cassà, no crec que
sigui una bona notícia per als habitants
de Cassà de la Selva. Com tampoc no
ho seria que ERC decidís tornar a presentar a les eleccions algun dels regidors que van viure amb més intensitat
l’enfrontament de la Setmana Santa de
l’any 2001. Per Cassà, el millor seria
aconseguir que les eleccions del 2003
es poguessin desenvolupar amb normalitat sense que el fantasma del conflicte
de la línia d’alta tensió continués voltant
tota la campanya. Per això era important que els diversos partits fessin un
esforç per trobar uns candidats més nets
que tinguessin com a gran objectiu donar el millor per al poble i que treballessin lliures de càrregues emocionals prèvies que qüestionin tot els seu treball
posterior. Aquests haurien de ser els
grans candidats de Cassà, els que miraran el futur. La resta, lamentablement,
van quedar tots enrampats amb la línia
d’alta tensió. Com a mínim per a les pròximes eleccions.

Text i fotos: Joan Carles Codolà

PROMOCIÓ, CONSTRUCCIÓ I
COMPRAVENDA D'IMMOBLES
Bda. de la Coma, 2
17244 CASSÀ DE LA SELVA (Girona)
tel. 972 46 14 56
Fax: 972 46 13 98
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L'ALCALDE VA AGUANTAR EL XÀFEC
No és pas perquè plogués, ja que l'11 de setembre va fer molt bon dia, sinó per la
galleda d'aigua freda que li va caure a sobre a Antoni Baulida quan va anar a l'acte
d'ERC per homenatjar l'exalcalde Josep Dalmàs. Baulida va sentir que l'acusaven de
formar part d'un grup de "gent ufana i superba" i no va dir res. Potser estava pensant que
vint-i-quatre hores després anunciaria que es presentava per CiU i que ja tindria ocasió
de rebatre aquests arguments. La precampanya ha començat. I encara falten 8 mesos!

VENDA PISOS I DÚPLEX

Edifici cèntric de nova construcció de 10 habitacles
Pisos o dúplex de 2, 3 o 4 habitacions
Places d'aparcaments

Telèfon 972 46 14 56
Per a més informació: Baixada de la Coma, 2 - 17244 CASSÀ DE LA SELVA
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