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EL PUNT AVUI
DIMARTS, 9 D’AGOST DEL 2011
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LA GALERIA

Joan
Ferrerós
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Canet i la política

E
El nou viaducte, en una imatge de la setmana passada ■ R.E.

Argelaguer estrena el nou
pont del carrer Major
sobre el Vinyot
a El nou viaducte, pagat en part amb recursos del programa Viure al Poble,

ha d’evitar els problemes que ocasionaven les crescudes del torrent
Ramon Estéban
ARGELAGUER

Després de prop de nou
mesos de treballs acaba
d’entrar en servei el nou
pont del carrer Major d’Argelaguer sobre el torrent
del Vinyot. És un viaducte
més ample i, sobretot, més
alt que el que hi havia fins
ara. En haver guanyat alçària, s’evitarà que les
crescudes del Vinyot compliquin la circulació, com
passava de tant en tant.
Viure al Poble
L’obra ha costat uns doscents deu mil euros, que
s’han cobert amb recursos

La xifra

—————————————————————————————————

210.000
euros ha costat el pont, que
s’ha pagat amb diners del pla
d’obres i serveis, del Viure
al Poble i de l’Ajuntament

de l’Ajuntament, el pla
d’obres i serveis i el programa Viure al Poble, que financen la Generalitat i la
Unió Europea. En aquest
municipi garrotxí, les
obres demanades per obtenir ajudes de Viure al Poble es van agrupar amb el

nom d’El torrent del Vinyot ens estructura i ens
cohesiona com a poble. A
més del pont del carrer
Major, el projecte inclou
tant la millora de la resta
de ponts que creuen el torrent com la del paviment
dels carrers i places del nucli antic i la recuperació de
les avingudes arbrades a
les entrades del poble. En
total, el pressupost és de
gairebé quatre-cents noranta-un mil euros.
L’avinguda arbrada
Aquest últim projecte ha
començat ja a tramitar-se.
El ple municipal n’ha fet
l’aprovació inicial i, si es

compleixen els terminis
previstos, els treballs podrien començar d’aquí a
pocs mesos. Es preveu
plantar uns cent deu plàtans als extrems de l’antiga travessera urbana i recuperar d’aquesta manera
l’aspecte que tenia el poble
cinquanta anys enrere. La
intervenció anirà acompanyada de la reforma de les
voreres i del clavegueram.
El cost serà d’uns doscents mil euros, que
l’Ajuntament cobrirà no
només amb recursos de
Viure al Poble sinó també
amb una línia d’ajudes de
Medi Ambient i el pressupost municipal. ■

l diputat a Madrid per ERC Francesc Canet ha
anunciat a la premsa que no es presentarà a les
properes estatals i que, qui sap, potser també
deixarà la plaça de les tres assolides a l’Ajuntament figuerenc; el diputat al Congrés i regidor és catedràtic
d’història i torna a l’ensenyament. Tot això és, o ho
hauria de ser, perfectament normal, però permet alguna reflexió sobre la feina dels polítics. El Canet diputat
va assolir el 2004 dues actes per Girona (les primeres
després de la 2a República) –Lleida i Tarragona, una– i
el 2008, en plena contestació del tripartit, va conservar-ne una –les altres províncies esmentades ho van
perdre tot–. No va ser com deia aquest diari diumenge: “[El 2008] ERC, en canvi, amb Francesc Canet, va
perdre gairebé la meitat dels vots”. No. A Girona, el
2008 Canet va assolir conservar per ERC la meitat
dels vots, hauria d’haver dit. Canet, però, particularment desitjava intervenir en la política de casa seva, de
Figueres, i per això va dimitir
de diputat abans de les muLes darreres
nicipals per poder-s’hi dedimunicipals
car. A les primeres eleccions
han projectat a va assolir per ERC cinc regidors (sempre n’havia tingut
les regidories, un o dos); a les segones, sis
regidors, i a les darreres, en
als consells
ple ambient antitripartit i en
comarcals i a la els dies més convulsos
diputació polls d’ERC, podríem repetir que
en va conservar tres. Ho he
ressuscitats
fet molt llarg per dir que hem
sense cap full de suportar i pagar polítics
que, gràcies a les llistes tande serveis
cades i al bon moment del
seu partit, sense haver fet
cap mèrit, es veuen afavorits pel cavall guanyador. I, al
revés, n’hi ha que, com en el cas de Canet, malgrat
l’esforç i l’eficàcia contrastables, es veuen arrossegats
per l’onada d’un desprestigi polític i mediàtic immerescut. Canet, de cap a seixanta anys, ha tingut temps de
ser reconegut en la docència i en l’administració d’ensenyament; la mateixa actitud l’ha projectada quan
s’ha dedicat a la cosa pública. Alguna cosa no va bé
quan, segons els mecanismes democràtics vigents,
hem de veure i viure aquestes inconseqüències; les
darreres municipals han projectat a les regidories, als
consells comarcals i a la diputació polls ressuscitats
sense cap full de serveis que en certifiqui alguna eficàcia, ans al contrari: alguns fins i tot han mostrat la seva
ineptitud; tindran càrrec i sou simplement perquè anaven en la llista oportuna. I, al revés, els Canets desencisats, tips de factures de trencadisses alienes, que llencen la tovallola.
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Cortés no descartaria
tornar al PSC de Lloret

Més pilones a l’illa de
vianants de Lloret
El Punt

Nuri Forns
LLORET DE MAR

Josep Cortés, que és regidor no adscrit de l’Ajuntament de Lloret de Mar, no
descartaria tornar al grup
municipal del PSC, del
qual va marxar poc després de les eleccions. El

seu replantejament, però,
és sorprenent si es té en
compte que el grup insisteix que ha de tornar l’acta
de regidor. Cortés va explicar que s’han produït converses per intentar desencallar la situació, però
també va admetre que la
posició del PSC continua

sent la mateixa i que, per
tant, li continuen reclamant que torni l’acta de
regidor. Si això passés, entraria Joan Carles Amaya,
que ja havia estat regidor
en les eleccions passades.
El portaveu del grup, Joan
Bernat, va dir ahir que
confia que la torni. ■
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LLORET DE MAR

Josep Cortés, en l’últim ple
de l’Ajuntament ■ N.F.

El control automàtic d’accés a l’illa de vianants de
Lloret, que es va començar
a implementar al carrer
Sant Pere, s’amplia per fases a la resta de carrers de
l’illa de vianants de la zona
centre. Divendres es van
activar les pilones de sorti-

da de l’illa de vianants i la
d’entrada del carrer Canonge Domènech. A partir
del 22 d’agost, quedaran
pujades les pilones d’entrada dels carrers Sant Josep, Sènia del Rabic i la seva àrea. Les pilones estan
connectades al centre de
control de trànsit per supervisar els vehicles que hi
accedeixen. ■

