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Els regidors del govern de
Tossa passaran a tenir sou
a En l’anterior mandat, només l’alcaldessa i dos tinents d’alcalde en tenien, i la resta cobrava per
assistències a Saladich és l’única amb dedicació exclusiva, i Pujals tindrà una dedicació del 80%
Nuri Forns
TOSSA DE MAR

Set dels regidors del govern de l’Ajuntament de
Tossa de Mar cobraran per
dedicació en comptes de
fer-ho per assistències. En
l’anterior mandat, de Tossa Unida i el PSC, només
l’alcaldessa i dos regidors
tenien una retribució fixa
(Ignasi Sallés, de TU, i Pilar Mundet, del PSC). L’actual govern del TU, que té
majoria absoluta i governa
amb l’única regidora
d’ERC, ha optat per canviar el sistema de retribució, segons el qual, només
un regidor del govern,
Francesc Nadal, continuarà amb el règim de compensació per assistències a
plens i juntes de govern,
igual que la resta dels regidors del ple, de CiU, a l’oposició.
Es manté el sou
L’alcaldessa, Gisela Saladich, tindrà el mateix sou
dels darrers quatre anys
(3.192,69 euros mensuals
bruts), i és l’únic membre
del govern que té dedicació
exclusiva. Àngels Pujals,
que passa a ser la primera
tinenta d’alcalde, continuarà sent responsable de
les àrees de Turisme, Hisenda i Promoció Econòmica i la seva dedicació serà parcial (80% de la jornada), amb un sou brut de
2.554,15 euros mensuals.
Ignasi Sallés (2n tinent
d’alcalde) tindrà una dedi-
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tinents d’alcalde tindrà
l’Ajuntament de Tossa de Mar,
en el qual els regidors del govern passaran a tenir sou.
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Radiografia del poble
de Susqueda més
enllà del pantà

Susqueda més enllà del
que suposa el pantà. “Amb
poques pàgines hem aconseguit fer una precisa radiografia del poble”, subratlla Eva Viñolas, la coautora del llibre. La monografia té capítols dedicats
al nom de Susqueda, als
fills predilectes, a la construcció del pantà, a monuments, a associacions, als
aiguats del Ter, etc.
En l’acte de presentació
amb els dos autors, al santuari del Coll, també hi
eren el director de la collecció i l’alcalde de Susqueda, i s’hi van desplaçar un
centenar de veïns. ■

El llibre número 172 de la
col·lecció Quaderns de la
Revista de Girona ha estat dedicat al poble de Susqueda. La monografia, que
porta el nom del petit poble selvatà, fa un recorregut per la història i l’actua-
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govern, Núria Serra, percebrà 1.378,18 euros
bruts mensuals com a coresponsable de Benestar i
Família, Serveis Socials i
Cultura, amb una dedicació del 37% de la jornada.

SUSQUEDA

· Medi Ambient
· Platges
· Serveis

Ricard Neras
Xiqués

cació del 50% i una retribució de 1.862,40 euros mensuals bruts, igual que Manuel Mohedano, que entra
al govern per primer cop i
serà responsable d’Urbanisme. Sergio Bruna (que
també s’estrena) i Ricard
Neras tindran una dedicació del 47% de la jornada,
amb un sou de 1.750,66
euros bruts, mentre que
l’única regidora d’ERC al

Oriol Frigolé
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litat del municipi donant
especial importància als
aspectes més desconeguts
de Susqueda. Per mitjà de
publicacions, d’arxius i,
sobretot, del relat de la vida diària de gent lligada al
poble, els autors han pogut aproximar-se amb detall als elements naturals i
culturals que envolten

Dedicació plena
Àngels Pujals va recordar
que, amb l’excepció de l’alcaldessa, es va cobrar per
assistències, i que en els

· Benestar i Família
· Serveis Socials
· Cultura

dos primers anys “es van limitar els sous”. Pujals ha
renunciat aquest any a
continuar exercint de professora en un institut de
Blanes (feina que en els
darrers quatre anys compaginava amb l’Ajuntament de Tossa), per dedicar-se de ple a les tas ques
de l’Ajuntament, tot i que
sobre el paper la dedicació
sigui del 80%. “Entenem
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És el dia que se celebra el ple
en què s’aprovarà el nou cartipàs i les retribucions dels regidors.

que si vols dedicar-t’hi has
de tenir una remuneració
fixa que al menys compensi la dedicació que assumeixes”, va argumentar a
l’hora d’explicar el canvi en
les retribucions. En els últims quatre anys, l’endeutament de Tossa de Mar ha
passat del 134% al 75% i
l’objectiu, segons Pujals, és
arribar al 60% a finals
d’any. El cartipàs amb les
retribucions dels regidors
s’aprovaran en el ple de dijous. El nou sistema de retribucions també preveu
un increment en el que
percebran els regidors que
no tenen un sou, ja que per
assistència a plens es passarà als 250 euros, i per assistència ajuntes de govern, a 280. ■

LLORET DE MAR

Pintada
comunitària al
parc de Can Carbó
Avui, l’Ajuntament de Lloret
de Mar i diferents entitats veïnals de Can Carbó i Mas Baell
han organitzat una pintada
comunitària a la plaça del
Centre Cívic per tal de millorar
l’aspecte d’una de les parets
del parc de Can Carbó. La peculiaritat de l’acció, que començarà a les deu del matí i
s’allargarà durant tot el dia, és
que qui pintarà la paret seran
els veïns del barri. Segons l’alcalde de Lloret de Mar, Jaume
Dulsat, la finalitat d’aquesta
iniciativa és “conscienciar els
veïns perquè facin un bon ús i
mantinguin els espais comuns”. L’activitat, impulsada
pel programa Tarda Jove i pel
Pla de Ciutadania amb la collaboració de l’àrea de Participació Ciutadana de l’Ajuntament lloretenc, es fa per implicar els joves i veïns de la zona
en el manteniment i la conservació dels diferents elements del parc, que amb els
anys s’ha convertit en un dels
principals punts de trobada
del barri. D’altra banda, l’associació de veïns de Can Carbó i
Mas Baell està enllestint
aquests dies la preparació de
les festes del barri, que se celebraran del 17 al 19 d’aquest
mes. ■ EVA JOU

LLORET DE MAR

Les puntaires
ajudaran a
reparar l’orgue
Les exhibicions de puntaires a
Lloret, que es van iniciar fa
més de dotze estius, van començar dissabte. Com a novetat, es posaran a la venda
els treballs fets, i els diners es
destinaran a restaurar l’orgue
de la parròquia de Sant Romà,
que promou Amics de la Música. Els visitants podran veure les puntaires l’11 i el 18 de
juliol i l’1, el 8, el 22 i el 29 d’agost al pati de l’Erol, al costat
de l’església. ■ O.F.

BLANES

Aturem la C-32,
premiada amb La
Flameta 2015

Una imatge de l’acte de presentació de la monografia de
Susqueda, al santuari del Coll ■ EDDY KELELE

La plataforma ciutadana Aturem la C-32 ha estat guardonada amb el premi La Flameta 2015 que Acció Cultural Es
Viver de Blanes atorga a entitats que defensen la cultura
popular i el territori. La plataforma, que en els seus pocs
mesos de vida ja ha aconseguit més de tres mil suports
individuals i de trenta entitats,
va rebre el reconeixement durant la revetlla de Sant Joan.
■ O. FRIGOLÉ

