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10 anys vetllant pels seus interessos 
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El republicà Vicenç Cebrià
va agafar ahir al migdia les
regnes del govern de Vall-
llobrega, tal com preveia el
pacte de govern entre ICV
i ERC al poble. Minuts
abans, l’ecosocialista Rufi-
no Guirado havia consu-
mat la seva renúncia, des-
prés de tres anys marcats
per l’endarreriment dels
cobraments del pla
d’obres i l’acollida al pla
d’ajustaments de l’Estat
per sanejar l’endeutament
en els darrers mesos.

Cebrià va recordar que
fa set anys que és regidor
de govern, i es va declarar
“orgullós” d’arribar a l’al-
caldia del poble on va néi-
xer. Entre els reptes que es
va fixar per a l’últim any de
mandat, el nou alcalde
d’ERC va apostar per acti-
var alguns projectes en
cartera, com ara l’eixam-
plament del carrer Estació
i el desplegament del nou
pla general (POUM), que
aviat ha de rebre el visti-
plau d’Urbanisme després
d’un seguit de canvis. Mal-
grat la intenció, el nou al-
calde va admetre que “cal-

drà mirar molt bé què es
fa”, per l’escassedat de di-
ners per invertir.

CiU va acceptar la re-
núncia de Guirado, però
en l’elecció del nou alcalde
va votar per la seva cap de
llista, Marta Martí, que va
felicitar Cebrià i li va desit-
jar sort. La portaveu de la
federació va allargar la mà
al govern tot i criticar que,
en no canviar el cartipàs,
“és més del mateix”.

Els edils d’ICV, per la se-
va banda, es van posar al
servei de Cebrià. La regi-
dora ecosocialista Encar-
na Pallí, anterior cap de fi-

les del PSC, va desitjar
“que continuï la mateixa
sintonia” entre ICV i ERC.
Pel que fa a les retribu-
cions, Cebrià –jubilat–
continuarà percebent la
indemnització de 550 eu-
ros mensuals que ja rebia
com a tinent d’alcalde,
mentre que Guirado, tot i
cedir la vara, mantindrà
l’assignació de 1.350 eu-
ros bruts mensuals.

Final tens per les dietes
Els altres dos regidors de
govern rebran 400 euros
mensuals, a més dels 150
trimestrals per assistir al

ple, que també reben els
edils de CiU. La dieta per
cada ple extraordinari és
de 50, i com que ahir n’hi
havia tres –renúncia, pre-
sa de possessió i cartipàs–,
Guirado va proposar a CiU
renunciar a 50 euros. Mar-
tí ho va acceptar, però insi-
nuant que el govern els co-
braria d’amagat. I tant
Guirado com el nou alcal-
de van negar-ho i li van re-
treure que no tenia cap
prova que ho pogués de-
mostrar. L’edil de CiU va
proposar que els 350 eu-
ros d’estalvi vagin a l’asso-
ciació local de bitlles. ■

Emili Agulló
VALL-LLOBREGA

ERC agafa el relleu d’ICV a
l’alcaldia de Vall-llobrega
a El republicà Vicenç Cebrià és proclamat alcalde minuts després de la
renúncia de Rufino Guirado a El repartiment de les competències es manté

Guirado cedint la vara a Cebrià –a la dreta–, ahir al migdia, en el ple de Vall-llobrega ■ E.A.
El Museu d’Escultura Con-
temporània de la Fundació
Vila Casas de Palafrugell
inaugura demà (20 h) una
exposició d’homenatge a
l’escultor Moisès Villèlia,
en el vintè aniversari de la
seva mort. La mostra aple-
ga setze escultures –majo-
ritàriament mòbils aeris– i
onze maquetes que explo-
ten la lleugeresa i flexibili-
tat del bambú, segons ex-
plicava ahir el fill de l’escul-
tor, Nahum Villèlia, cura-
dor de l’exposició conjun-
tament amb Glòria Bosch.
Algunes peces són inèdites
i van acompanyades de di-
buixos que reflecteixen el

procés de creació de l’artis-
ta, que va viure el tram fi-
nal de la seva vida a Molló.

Escultor, pintor, esce-
nògraf i dissenyador in-
dustrial, Villèlia va apro-
fundir en el seu domini de
la talla. Amb inicis infor-
malistes i influències d’au-
tors com ara Giacometti i
Henry Moore, va acabar
trencant amb l’informalis-
me per encaminar les se-
ves creacions cap a l’art
conceptual i l’ús dels mate-
rials “pobres”.

La mostra es pot visitar
fins al 7 de desembre i va
acompanyada d’exhibici-
ons d’obres de Pedro Sara-
legui –Perfils crítics– i re-
trats de nu del palafruge-
llenc Lluís Blanco. ■

Mòbils de Villèlia
a la Vila Casas de
Palafrugell
E.A. / ACN
PALAFRUGELL

Alguns dels mòbils de la mostra de Moisès Villèlia ■ E.A.
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