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El govern es compromet a
dotar econòmicament el
Moianès per fer-lo operatiu
a La Generalitat havia obviat la nova comarca en el darrer pressupost a El

Consell Comarcal preveu aprovar ja aquest mes el pressupost i la plantilla
David Brugué
BARCELONA

Tot i que formalment la comarca del Moianès va ser
creada a l’abril del 2015, el
cert és que a hores d’ara té
una estructura molt limitada i pràcticament inoperativa. La formalització
del territori no va anar
acompanyada de consignació econòmica als pressupostos de la Generalitat
–com a la resta de comarques– i el marge d’acció és
escàs. Per això, ahir l’alcalde de Moià, Dionís Guiteras, es va reunir amb el vicepresident i conseller
d’Economia, Oriol Junqueras, per tractar la situació. De la trobada en va
sortir el compromís ferm
del titular del departament de dotar una partida
al pressupost de la Generalitat perquè la comarca
comenci a caminar. Seria
una partida d’uns 800.000
euros que sortirien del Departament de Governació
i que permetrien que el
Consell Comarcal aprovi,
aquest mes, aspectes com
ara el pressupost o la relació de llocs de treball.
Però el tràmit parlamentari ni tan sols ha començat i per això Guiteras
va referir-se al que podria
definir-se com un pla B.
Seria a través d’ajuts de la

Exposició de Magda Folch al Museu d’Art Modern de Tarragona,
amb els responsables de la seva organització ■ C.F.

Els museus de Reus i
Tarragona vindiquen
l’artista Magda Folch
Carina Filella
TARRAGONA

El Museu d’Art Modern de
la Diputació de Tarragona
i el Museu de Reus han treballat plegats per fer realitat dues exposicions simultànies dedicades a
Magda Folch, una artista
amb una trajectòria ben
valorada però actualment
coberta pel vel de l’oblit.
L’exposició al Museu d’Art
Peraire, Guiteras i Junqueras, ahir, durant la trobada ■ J. LOSADA

Diputació de Barcelona en
espera que arribi la consignació del govern català.
“Amb aquest compromís
es corregeix una ineficiència que ens permetrà arrancar i començar polítiques al territori”, va dir
l’alcalde de Moià i president del Consell Comarcal. Justament sobre
aquesta qüestió, el vicepresident va argumentar
que en la futura república
catalana es vol apostar per
una doble administració
que s’apropi al ciutadà. Un
primer nivell format pel

GIRONA

govern i les vegueries i un
segon nivell integrat per
les administracions locals.
“Un model com el del
Moianès no comporta cap
despesa afegida i acosta el
poder de decisió al territori”, va explicar Junqueras,
que també es va referir a la
futura comarca del Lluçanès, aprofitant la presència a la trobada de l’alcalde
de Prats de Lluçanès,
Isaac Peraire. Justament
la setmana vinent hi haurà una reunió al Parlament de Catalunya entre
els grups polítics i els 13 al-

caldes del territori, després que fa uns mesos es
guanyés una consulta sobre la creació de la comarca pel que fa a vots, tot i
que alguns pobles van optar per no integrar-s’hi.
Si aquest model d’acostar el poder de decisió al
territori a què es referia el
titular d’Economia significaria en el futur llum verd
per a comarques com el
Baix Montseny o la Selva
Marítima, es va limitar a
dir que s’haurà de donar
“una resposta flexible i
adaptada al territori”. ■

GIRONA

Modern de Tarragona,
Magda Folch, la mirada
impressionista, que es va
inaugurar ahir, és la primera del cicle Femení plural, que pretén destacar el
paper de les dones artistes, històricament desvirtuat. A més, segons ja va
informar aquest diari, la
mostra dóna el tret de sortida als actes de celebració
del quarantè aniversari
del museu tarragoní. ■

CAMBRILS

Condicions a l’acord
amb la cooperativa
Reusdigital
CAMBRILS

La Plataforma d’Afectats
per la Cooperativa de
Cambrils va fer ahir una
primera valoració de
l’acord de refinançament,
un document al qual va posar una sèrie de condicions, com ara incremen-

tar l’interès dels estalvis
que els han de retornar
d’un 0,5% a almenys un
1%, així com participar en
la gestió econòmica de la
cooperativa a partir d’ara.
El president de la plataforma, Dani Pallejà, va confirmar que diumenge no es
farà la mobilització prevista, sinó una assemblea. ■

CANET DE MAR

El cost dels assessors Comença la campanya L’Odèon podria estar
baixa un 44%
‘L’ou, d’etiqueta’
a punt aquest mandat
Dani Vilà
GIRONA

La reorganització i reducció que preveu fer la futura
alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, del nombre
de càrrecs de confiança
permetrà rebaixar el cost

d’aquest capítol en un 44%
respecte al que hi havia
fins ara. A més, la reducció
de vuit a cinc dels càrrecs
de confiança, que ja va
avançar Madrenas, i la
desaparició de la figura del
gerent faran estalviar
prop de 200.000 euros. ■

Imma Bosch
GIRONA

Girona va engegar ahir la
campanya L’ou, d’etiqueta, que informa el consumidor de com s’ha d’interpretar el codi imprès en els
ous. I no és casualitat. Els

catalans
consumeixen
més de 75 milions de dotzenes d’ous l’any. Dels més
de 6.000 milions d’ous consumits a l’Estat el 2014, el
15% corresponen a Catalunya, i d’aquests, un 15%
són produïts a la demarcació de Girona. ■

Teresa Márquez
CANET DE MAR

El regidor d’Urbanisme de
Canet, Lluís Llovet (ERC),
defensa la construcció del
nou teatre Odèon de Cant
com un dels pals de paller
de la política cultural del
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municipi i, de fet, se situa
en els primers llocs dels
projectes a desenvolupar
fins al 2019 en el pla d’actuació municipal. El pressupost del 2016 preveu
un fons de 270.000 euros
per començar les obres
del nou espai. ■

