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EL PUNT AVUI
DIJOUS, 9 D’ABRIL DEL 2015

L’APUNT

Ja tenim tema per a
la campanya!
Jordi Grau

Català m’han dit que, al
seu entendre, l’assemblea
és sobirana.”
L’alcaldessa, Núria Anglada, i el regidor Xavier
Dilmé, d’Unió, van declinar ahir fer cap declaració.
Únicament van assenyalar que això ja estava “a
mans de qui ha d’estar”, i
ara s’esperen decisions.
Fonts convergents asseguren que la decisió es portarà a altes instàncies nacionals de la coalició.
Les relacions en el grup
de CiU a l’Ajuntament de
la Bisbal d’Empordà han
estat tenses durant tot el
mandat. El moment més
problemàtic es va viure en
—————————————————————————————————

Font (CDC) ja va
estar a punt de no
votar Anglada
com a alcaldessa
—————————————————————————————————

els dies previs a la presa de
possessió de Núria Anglada com a alcaldessa, en
compliment de l’acord de
govern amb el PSC. El regidor de CDC i president de
la secció local va amenaçar
internament de votar contra Anglada, fet que podria
haver donat l’alcaldia automàticament al cap de la
llista més votada, en
aquest cas Lluís Sais,
d’ERC, que era a l’oposició.
Perquè això no succeís,
Unió va maniobrar i es va
assegurar el vot del regidor del PP. Finalment, però, Font va acabar votant
Anglada i no va passar res
més. ■

El tema de la simbologia religiosa divideix la gent, i no
és estrany en un país tradicionalment partit entre missaires i menjacapellans que de tant en tant s’esbatussen. Ara li toca a l’escultura dels Manaies. Ja se n’ha demanat la retirada –la CUP–, s’ha criticat el gest –ICV– i
en Quim Curbet demana signatures. L’escultura dels
Manaies és obra de Domènec Fita. No ha d’estranyar la

Del cos dels Mossos
a l’Ajuntament

PAS · Un agent deixa la feina temporalment i serà el
número 2 de Balliu a Caldes CLAR · “La independència
és una eina per sacsejar la policia i la justícia”, diu Mir
Josep Lluís Salas, actual alcalde, repetirà com a alcaldable
de CiU a Portbou ■ M. V.

Jordi Ferrer
CALDES DE MALAVELLA

CiU renova la
confiança en
Salas a Portbou

S

ergi Mir deixarà de treballar a
Santa Coloma de Farners i ho
farà a Caldes de Malavella.
Res d’extraordinari, si no fos
perquè el protagonista de la història
és un agent del cos dels Mossos d’Esquadra que canviarà de feina temporalment per dedicar-se a la política local amb totes les conseqüències (ja sigui en l’equip de govern o en l’oposició). Sergi Mir, de 42 anys, serà el número 2 de CiU a les municipals, darrere l’alcalde i cap de llista, Salvador
Balliu, i té decidit fer de regidor, com
a mínim, fins al 2019. “En tinc moltes ganes i, tot i alguns comentaris,
ara hi veig moltes coses positives.”
Mir ha viscut a Caldes tota la vida.
És secretari de l’associació de mares i
pares del col·legi Sant Esteve i ha estat vinculat, entre altres entitats, als
grallers i als geganters del poble.
“D’una manera o altra, ja havia dedicat hores fora de l’horari professional
a Caldes, però ara ho faré directament com a regidor.” Mir treballava a
l’oficina de relacions amb la comunitat a la comissaria dels Mossos a Santa Coloma. Anava a fer xerrades de
prevenció als centres escolars i als comerciants “dels 23 pobles de la Selva
interior”. Coneix bé la comarca i el

a L’alcalde actual
Sergi Mir, ahir a Caldes ■ QUIM PUIG

poble, i Balliu l’ha convençut per fer
el pas. Ara CiU intentarà convèncer
els 5.000 electors del poble.
Sergi Mir ha estat dotze anys treballant a Santa Coloma. Abans de formar-se com a agent dels Mossos, va
fer estudis d’història i arqueologia.
Ara es vol dedicar a “pencar” pel poble, on veu terreny per aprofundir en
el turisme de balnearis i al voltant del
camp de golf. Mir també és un dels
impulsors de la sectorial de l’ANC
Mossos per la Independència. Té clares les coses. “La independència és
una eina per fer una societat més justa i ha d’ajudar a sacsejar l’àmbit policial i de la justícia del país.” ■
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Comunica als seus clients i al públic
en general que, amb la finalitat de
continuar invertint i de millorar la
qualitat del servei elèctric, caldrà
interrompre el subministrament d’e-
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simbologia, doncs. Altres escultures de l’autor a Girona
en tenen i fa anys que estan exposades. Els Manaies
són un atractiu turístic, han representat la ciutat en
l’agermanament d’Albi en l’etapa gironina. Trobo a faltar que reivindiquin els Manaies de Sant Daniel, molt
més ancestrals. Serà, com ho va ser el fanal de la plaça
del Vi, el gran tema de discussió en la campanya?

repetirà com a cap de
llista i vol fer l’espai
Walter Benjamin

E. C.
PORTBOU

Josep Lluís Salas, alcalde
de Portbou des del 2011,
tornarà a encapçalar la
llista de CiU al municipi. El
president comarcal de
CDC a l’Alt Empordà, Ferran Roquer, va presentar
aquest dimarts Salas com
a alcaldable. Durant l’acte,
es va posar l’accent en els
projectes realitzats en
l’actual mandat “malgrat
les dificultats econòmi-

ques dels darrers quatre
anys heretades de l’anterior govern”. Ferran Roquer va remarcar el port
de Portbou, “quan se’n va
evitar la privatització”, i el
“compliment del 65% dels
compromisos marcats en
el programa electoral”.
En la seva exposició, Josep Lluís Salas va avançar
algunes de les propostes
del programa de CiU pel
mandat vinent, com
l’obertura del pàrquing de
la Riera, la construcció de
l’espai Walter Benjamin
en el termini de tres anys,
“un projecte clau per al
municipi que està encallat
des de fa temps” o les millores en la neteja viària. ■

