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CiU de Cardona sorprèn ERC amb
una proposta de fer un pacte d’unitat

Castelladral
celebra l’arrossada i
consolida la mostra
de vins locals

 L’alcalde Ferran Estruch se sent fort i no ho troba necessari, però està obert a parlar-ne
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Cloti Farràs, cap del grup municipal de CiU a Cardona i principal
grup de l’oposició, va sorprendre
dijous al vespre el grup de govern
de Cardona (ERC) amb una inesperada proposta per formar un govern d’unitat per a la segona meitat del mandat. La dinàmica dels
darrers plens no feia preveure una
iniciativa d’aquest tipus, que no estava damunt de la taula dels tres
partits que tenen representació a
Cardona (ERC, CiU i PSC) des de
les negociacions inicials per formar
govern. Salvada la sorpresa inicial
per la inesperada proposta, l’alcalde Ferran Estruch es va mostrar
obert al diàleg,
CiU ha formulat la proposta
«perquè fa temps que ens diuen [el
govern] que tenen projectes però
no els veiem» i «perquè potser
ens agradaria, en un moment prou

difícil i prou fràgil, plantejar una
aturada de tots els grups per fer
una reﬂexió: entre 13 podríem fer
més per Cardona?», assenyala
Cloti Farràs. La líder convergent
manifesta la incomoditat que li
produeix anar a l’Ajuntament de
Cardona pràcticament d’oient
quan creu que hi ha molts problemes per resoldre i iniciatives per
activar la vida d’un poble que està
en regressió demogràﬁca i econòmica, segons la portaveu convergent.
L’alcalde Ferran Estruch (ERC)
es va mostrar obert a dialogar
amb la resta de grups, sense que
això sigui garantia de cap voluntat
de pacte. Inicialment, la proposta
convergent li provoca certa desconﬁança. «No ens tanquem, com
no ho hem fet mai des del minut
0 d’aquest mandat», assegura Estruch. De la mateixa manera, però,

Els convergents asseguren
que en el fons de la seva
proposta només hi ha la
voluntat de millorar Cardona
El PSC, com ERC, no va
conèixer la proposta de CiU
fins al mateix ple de dijous.
No tanca portes al diàleg

també diu que en aquests dos
primers anys de mandat els sis regidors del seu grup han abocat
molts esforços en redreçar la situació econòmica i en fer una planiﬁcació de futur de projectes per
reactivar la població.
Amb fermesa, defensa que malgrat formar un govern en minoria
(a Cardona, hi ha 6 regidors d’ERC,
5 de CiU i 2 del PSC) hi ha un equip
«fort, sense diﬁcultats, i que es

troba amb força i energia per tirar
endavant». Ferran Estruch assegura que en les properes setmanes
es trobarà en disposició de presentar alguns grans projectes, com
la participació de Cardona en la
commemoració del 1714, i el projecte de Salut i Benestar que compta amb la col·laboració del cardiòleg Valentí Fuster.
Jordi Casas, cap del PSC, s’afegeix al punt de vista de CiU i diu
que «el poble està encallat». Ara, en
aquests moments del mandat,
«no teníem plantejat de fer un
pacte d’unitat». Casas no és que
vegi malament la proposta, simplement que de fer governs conjunts «n’havíem parlat a principi
de mandat i ara desconeixia l’interès de CiU». Ni CiU ni PSC no es
plantegen un canvi d’alcalde, però
tots dos coincideixen en la voluntat de col·laborar.
ARXIU/MIREIA ARSO

L’alcalde de Moià demana que el procés
del Tribunal de Comptes «sigui ràpid»
 Dionís Guiteras espera

que hi hagi celeritat en el
procediment pel bé de «la
pau social» al poble
ACN | MOIÀ

L'alcalde de Moià, Dionís Guiteras, ha demanat que el procés
iniciat pel Tribunal de Comptes sigui ràpid per garantir la «pau social» del poble. El batlle moianès
ha instat al Tribunal de Comptes
-que és el que ﬁnalment ha de dictaminar sentència– a actuar amb
rapidesa «per no allargar el patiment d'aquestes persones i el de
les seves famílies». «Si algú ha fet

alguna cosa malament, que ho
repari, però que s'aclareixi la responsabilitat de cadascú», hi ha
afegit.
Tal com ha anat informant àmpliament aquest diari, la Sindicatura de Comptes –que és qui ha
dut a terme la instrucció del cas per
delegació del Tribunal– considera responsables de presumptes
irregularitats en l'erari públic 16 regidors i 6 tècnics que havien format
part de l’Ajuntament de Moià durant els anys 2006-2009, que és el
que s’ha investigat. Aquestes persones han de respondre patrimonialment per aquests danys, que
en els casos menors és de 350.000
euros.

Distribuidora de Energía
Eléctrica del Bages, S.A.

El dany global en l’erari públic
que ha determinat la instructora
del cas és d’uns 4 milions d’euros,
però la quantia que s’ha d’acabar
avalant és molt superior. Cal tenir
en compte que del dany que es determina en cada una de les onze irregularitats detectades se’n fa responsable més d’una persona –en
el cas dels regidors, els que hi van
votar a favor– i que cadascuna
d’elles ha de respondre amb la
mateixa quantitat total a les que se
li atribueix.
Els afectats tenen ﬁns a principi d’abril per presentar la documentació sobre el patrimoni amb
què responen ﬁns que el Tribunal
de Comptes es pronunciï. Aquest

El nucli navassenc de Castelladral celebra aquest cap de setmana la trentena Festa de l’Arrossada. Un esdeveniment que consolida com a acte paral·lel la mostra de vins elaborats al municipi,
iniciativa engegada l’any passat.
L’arrossada ha esdevingut una
festa major d’aquest nucli i la mostra de vins es va impulsar com a reconeixement als qui han mantingut viva l’activitat tradicional d’elaborar vi casolà.
Avui a les 9 es farà un curs sobre
la terra i la vinya a càrrec de Toni
Baltiérrez, enginyer agrònom i vinyataire.
Demà a les 8 començarà la caminada popular, i al llarg del matí
tindrà lloc la mostra de vins. Hi
haurà una xerrada sobre la vinya
i el vi, trobada de tractors d’època,
música de taverna a càrrec de la
Coral Nova de Navàs, i a 2/4 de 3
l’arrossada.

Sant Vicenç honora
sant Antoni amb
el tradicional Tres
Tombs, demà
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Dionís Guiteras

ingrés o aval quedarà pendent de
l'execució ﬁnal ﬁns que el Tribunal de Comptes dicti sentència.
Aquest procés deriva de la denúncia presentada l'any 2009 pel
grup MAP-ERC.

Sant Vicenç acollirà demà desenes de cavalls i carruatges a la
Festa de Sant Antoni. Començarà
amb una engegada de coets i la
passada de les bandes musicals. A
les 9 es farà l’esmorzar per a socis
i participants. La cercavila iniciarà el seu recorregut cap a 2/4 de 12
amb la benedicció davant l’església, i tot seguit farà l’itinerari pels
carrers del poble ﬁns a completarlo amb els Tres Tombs a la zona de
la plaça Clavé. A partir de les 6 de
la tarda hi haurà ball amb De Gala
a la Sala Cal Soler, que inclourà una
exhibició de balls de saló.

COL.LEGI OMS I DE PRAT

Comunica als seus clients i públic en general de la població de
Castellfollit del Boix que, amb la finalitat de continuar invertint i
de millorar la qualitat del servei elèctric, caldrà interrompre el
subministrament d'energia als carrers que es detallen a continuació
i a les hores següents:

CASTELLFOLLIT DEL BOIX
- Dilluns, dia 11 de març Ref. 3849449
- de les 09:00 a les 13:00 hores, matí.
- Carrers afectats: AFORES MUNTANER, CA L'ISIDRE, CAL
CULLERAIRE, GREVALOSA, EL MARQUET, CASA TERRASSOLA.

Preguem que ens disculpin les molèsties que els puguem ocasionar.
Per a qualsevol aclariment poden trucar al tel. 800 500 500.

PREINSCRIPCIÓ
INFANTIL
CURS 13-14
PRIMÀRIA
de l’11 al 22
ESO
de març
Veniu a conèixer la nostra proposta educativa
JORNADA DE PORTES OBERTES: DIUMENGE, 10 DE MARÇ, D’11 A 13 H
Per a visites concertades, truqueu al 938731100

