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La llista del PSC de Palafrugell a
les eleccions municipals de l’any
que ve estarà encapçalada de nou
per Juli Fernández, alcalde de la
vila durant aquest mandat. Eco-
nomista de professió, Fernández
serà presentat avui públicament a
la seu de l’agrupació dels socialis-
tes palafrugellencs. L’alcaldable
del PSC també és primer secreta-
ri general dels socialistes de Giro-
na des de principis de l’any 2012. 

Els comicis municipals del 2015
seran els quarts consecutius en
què Fernández lidera la llista so-
cialista de Palafrugell (les anteriors
van ser el 2003, el 2007 i el 2011).
En les primeres eleccions que va
ser alcaldable, els socialistes van
ser la segona llista més votada i
Fernández es va convertir en pri-
mer tinent d’alcalde amb un go-
vern intergrat amb l’Entesa. El
2007, el PSC va guanyar les elec-
cions, però es va quedar fora del
govern com a conseqüència del
pacte entre l’Entesa i Esquerra. 

Així, després de quatre anys a
l’oposició, Fernández va haver
d’esperar fins a les del 2011 per
convertir-se en alcalde: els socia-
listes van ser la llista més votada,
amb la qual cosa va obtenir sis re-
gidors; i van pactar un govern de
coalició amb CiU, que va obtenir
cinc edils. 
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Juli Fernández
encapçalarà per
quarta vegada la
llista del PSC a
Palafrugell

La Policia Local de Castell-Plat-
ja d’Aro ha estrenat recent-
ment –des del 21 de març– comp-
te a Twitter: @platjaropolicia. Amb
aquest nou canal de comunicació,
el cos aposta per aprofundir les se-
ves relacions de proximitat amb la
ciutadania, amb la voluntat que es-
devingui un canal de referència per
conèixer incidències viàries i de
trànsit, i trametre avisos i consells
de seguretat i d’autoprotecció d’u-
tilitat per a tota la població o per a
col·lectius concrets o per a una
zona específica del municipi bai-
xempordanès. Després de tres set-
manes, el compte del cos té un
centenar de seguidors, i una vin-
tena d’entrades, han informat fons
municipals.

En la mateixa línia de treball, a
primers de març es va celebrar un
col·loqui i debat sobre seguretat
ciutadana a la Sala d’Actes de l’A-
juntament, amb la presència de
més d’un centenar de persones.
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La Policia Local
de Platja d’Aro
posa en marxa un
compte a Twitter

L’equip de govern de Torroella de
Montgrí (CiU, LEST i PP) va acor-
dar ahir la rebaixa dels preus pú-
blics de les llars d’infants munici-
pals. L’alcalde, Jordi Cordon (CiU),
va explicar que el govern ha tirat
endavant aquesta decisió forçat
per la moció que l’oposició en
bloc va aprovar en el darrer ple
municipal perquè les quotes es re-
dueixin un 20% el pròxim curs.
Cordon va manifestar que les ta-
rifes de les llars d’infants per al pro-
per curs seran les mateixes que les
del curs 2012/2013, cosa que en-
tén que significa el compliment del
punt número u de la moció de la
rebaixa d’un 20% (en tot cas, la re-
ducció afectarà els usuaris del ser-
vei que tinguin la unitat familiar, és
a dir, els pares o tutors legals, em-
padronats al municipi). 

El retorn als preus de fa dos cur-
sos arrenca el passat estiu, quan
pares d’usuaris de l’escola bressol
de Torroella van manifestar el seu

desacord amb l’increment d’un
20% dels preus per al present curs.
Inicialment, el govern va accedir a
repartir la puja en dos cursos i, des-
prés, va anunciar que l’hora extra
de les cinc a les sis de la tarda s’in-
corporava a la quota mensual i que

es congelaven les tarifes de cares
al curs vinent. 

Aquesta era la situació fins que
el govern va perdre la majoria ab-
soluta i es va quedar en minoria.
Aleshores, l’oposició va aprofitar
per aprovar al ple la citada moció
per rebaixar les quotes un 20%
de cares al pròxim curs. 

Per aquest motiu, el govern va
aprovar ahir retornar als preus
del curs 2012/2013. Cordon va
manifestar que entén que ja es
compleix el mandat de la moció ja
que es redueix el 10% que es va
apujar aquest curs i no s’aplicarà el
10% del pròxim. Aquesta mesura
afectarà als usuaris que tenen la
unitat familiar empadronada al
municipi. Per als que no com-
pleixin aquest requisit, el preu pel
pròxim curs serà el mateix que el
d’aquest 2013/2014.

El segon punt de la moció de l’o-
posició reclamava una bonificació
addicional del 25% per a les famí-
lies monoparentals, cosa que no ha
estat acceptada; mentre que l’in-

forme sobre els costos munici-
pals per infant de les escoles bres-
sol municipals s’està elaborant.

Cordon va explicar ahir que ar-
ran de les protestes de l’estiu pas-
sat el govern i l’empresa conces-
sionària del servei ja van mantenir
contactes perquè «teníem clar que
havíem de treballar per reduir els
costos». 

En tot cas, com aleshores, el
batlle defensa que «hi ha moltes
prioritats per l’Ajuntament i ca-
dascú veu la seva i no la del costat»
i que «el café para todos és una
època que ja ha passat». En aquest
sentit, va concretar que la reduc-
ció de les quotes implicarà una
major aportació de l’Ajuntament o,
com a alternativa, que l’adminis-
tració i l’empresa concessionària
negociïn com es reparteixen els
costos. 

L’alcalde també va afirmar que
«l’Ajuntament fa un gran esforç per
mantenir el servei de l’escola bres-
sol públic i de qualitat, i ho  seguirà
fent».

TORROELLA DE MONTGRÍ
CARLES TORRAMADÉ

El govern de Torroella accedeix a
rebaixar el preu de les guarderies
Aprova que les tarifes per al pròxim curs siguin les mateixes que les del 2012/2013

L’alcalde, Jordi Cordon (CiU).
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Arxiu Municipal de
Santa Cristina d’Aro ha
difós en les dues dar-
reres setmanes les in-

vestigacions que ha realitzat amb
motiu de les efemèrides que hi ha
hagut. La setmana passada, per

commemorar el 75è aniversari de
la fi oficial de la Guerra Civil espa-
nyola –l’1 d’abril del 1939–, l’ens va
difondre a través d’internet les ac-
tes del primer ajuntament del règim
franquista de la localitat –les actes
són del febrer al desembre del
1939–. L’Arxiu va informar que el

nou consistori es va formar el 7 de
febrer, tres dies després que les
tropes franquistes entressin a la
localitat. 

Ahir, l’Arxiu cristinenc va difon-
dre informació i documentació de
la relació entre l’Ajuntament de
Santa Cristina i la Mancomunitat de
Catalunya. El motiu era que el pas-
sat 6 d’abril es complien 100 anys de
la creació d’aquest ens que aple-
gava les quatre diputacions pro-
vincials catalanes. Per saber-ne
més, el servei de l’Arxiu ha repassat
les actes del ple del consistori i la
correspondència entre les dues
institucions. 

Això ha permès comprovar que,
per exemple, el 7 d’octubre de 1913
l’Ajuntament cristinenc presidit per
Josep Rigau es va dirigir al govern
espanyol per demanar que aprovés
el projecte de la Mancomunitat. Ja
el 1914, la Mancomunitat va sol·li-
citar a l’Ajuntament una relació de
les vies de comunicació prioritàrias,
cosa que li va fer arribar. O el maig
del 1919, la Mancomunitat va sol·li-
citar al consistori que instal·lés un
telèfon a Santa Cristina, Llagostera
i Castell d’Aro. L’Ajuntament també
va rebre de l’ens un mapa geològic
de l’àrea de Sant Feliu en què apa-
reix terme cristinenc. L’Arxiu tam-
bé ha publicat la Història de Santa
Cristina d’Aro.
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L’Arxiu de Santa Cristina difon i
investiga el seu fons documental
El servei municipal publica documentació sobre el primer
ajuntament cristinenc del règim franquista i, ara, la relació
entre el consistori i la Mancomunitat de Catalunya amb
motiu dels 100 anys de la seva creació.

L’Àrea de Medi Ambient de l’A-
juntament de Palafrugell va re-
alitzar el taller «Reduïm el malba-
ratament d’aliments!». al Mercat
Municipal. Es tractava d’una jor-
nada de sensibilització per a la pre-
venció del malbaratament ali-
mentari mitjançant dues eines
que ajuden a reduir el menjar que
es llença: el coneixement de les ex-
periències de canalització d’ali-
ments i la difusió de bones pràcti-
ques a nivell domèstic.

A l’actuació que va tenir lloc al
Mercat de Palafrugell, els mar-
xants van col·laborar cedint l’ex-
cedent de fruita amb la qual es van
fer sucs, de maduixa amb pera,
maduixa i poma, maduixa i plàtan.
Durant el taller es van arribar a re-
partir més d’un centenar de sucs.

A través d’aquest taller, tres edu-
cadors ambientals dinamitzaven
l’activitat, informant sobre les xifres
que suposen la problemàtica del
malbaratament d’aliments i mos-
trant un simulacre de nevera on
s’explicava com col·locar els ali-
ments perquè es conservin millor
i no es facin malbé. Aquest projecte
es caracteritza per mostrar expe-
riències de canalització d’exce-
dents alimentaris, per donar-les a
conèixer i per fomentar noves ex-
periències..
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Realitzen un taller
per reduir el
malbaratament
dels aliments

Mapa geològic de Sant Feliu.
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Petició de vies de comunicació.
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