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La Selva

SANTA COLOMA DE FARNERS

Inicien els treballs per convertir
la riera en una zona de passeig
L’ACA i l’Ajuntament cofinancen la millora d’aquests quatre trams
E.Batlle, Santa Coloma de Farners.

Santa Coloma de Farners ha començat els treballs de recuperació i adaptació de les rieres de
Sant Salvador i Castanyet per tal
de conver tir-les en zona d’esbarjo i passeig. En concret,
s’han iniciat els treballs per millorar quatre trams de la riera de
Santa Coloma, que compten
amb el finançament de l’Agència Catalana de l’Aigua i l’Ajuntament –el 50% del pressupost
cadascun– i que tenen un cost
total de 160.000 euros.
Aquests quatre trams comprenen el recorregut que va des
de la Font Picant fins al CEIP
Castell de Farners, en total una
superfície de prop de 1.000 metres quadrats. Allà els tècnics de
Naturalea –empresa que se’ls va
adjudicar les tasques de millora– estan procedint a una tala selectiva d’arbres així com, a la fixació dels talussos a través d’esculleres en els trams que cal fer-

ho, perquè els senders puguin
discórrer en paral·lel als llits
dels torrents. A més, també
s’està procedint a la reforestació, ja que un cop s’han netejat
els marges, s’hi planten nous
exemplars d’arbres d’espècies
autòctones.
Segons el regidor de Medi
Ambient de Santa Coloma, Josep Cullell (CiU) «la millora d’aquesta zona es veurà en ple esplendor a la primavera, ja que la
restauració i reforestació seran
del tot visibles». Aquesta millora, és la primera del projecte
que en conjunt millorarà 15
trams de la riera de Santa Coloma i que abraça des de la Font

La millora de
l’àrea es podrà
comprovar durant
la primavera
I
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FUNCIÓ PÚBLICA DEL FORENSE
5 de març 2008
Dr. Jordi Medallo i Muñiz
Director del IMLC
Funció Pública del Metge Forense
Dr. Narcís Bardalet i Viñals
Director de la Divisió de Girona del IMLC
Funció Pública del Metge Forense
Dra. Anna Hospital i Ribas
Metge Forense Divisió de Girona
Odontologia
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del Roura a la Resclosa pel que
fa a la riera de Castanyet, i des
de la Font Picant al Balneari.
Finançament per la resta del projecte

Pel que fa a l’execució de la
resta dels trams, Josep Cullell
va avançar que l’ACA els ha comunicat que no se’ls atorgarà
una altra subvenció per l’any vinent i que per tant, «haurà de ser
cada dos anys, de cara al 2009».
De tota manera, el regidor de
Medi Ambient va explicar que
enguany el consistori colomenc
té prevista una partida de 30.000
euros a diposició per a la millora de la riera i que pot ser vir o
bé, per «completar aspectes dels
quatre trams que s’estan fent si
és necessari» o «per arranjar un
tram més de la riera aquest any».
Per altra banda, Cullell va ressaltar que en les zones de nova
edificació properes a la riera hi
ha el compromís amb els promotors d’arranjar l’àrea.

CARLES COLOMER

UN NOU PULMÓ VERD. L’àrea es convertirà en un indret natural per l’esbarjo.

TORDERA

ERC titlla de «deplorable» que ICV
impugnés l’audiència del dimarts
Els republicans donen suport al recurs presentat a la Junta Electoral
DdeG, Tordera.

Esquerra de Tordera qualifica
de «deplorable» que ICV demanés la suspensió de l’acte de
par ticipació ciutadana que
s’havia de celebrar dimarts el
vespre per part del consistori
torderenc. En concret, s’havia
de realitzar l’audiència pública
per presentar davant la ciutadania el programa de govern
2008 – 2011 i també, donar el
tret de sortida al procés participatiu per elaborar el document Tordera 2025.
La cancel·lació de l’acte per
par t de la Junta Electoral de
Zona d’Arenys de Mar va pro-

vocar la suspensió i posteriorment, que l’Ajuntament anunciés que interposarà recurs
contra aquesta resolució -que
compta amb el suport d’ERCja que consideren que es trac-

ERC creu que
era només un acte
de participació
ciutadana
I

ta d’un acte de «transparència
i participació ciutadana» d’àmbit estrictament municipal i
sense cap relació amb les eleccions generals del 9 de març.
El regidor d’ERC, Bernat
Costas per la seva banda, va ironitzar amb el fet que «si ja ho
sap el Conseller de Participació
Ciutadana que el seu par tit ICV- impedeix que els Ajuntaments organitzin actes participatius amb la ciutadania».
L’acte de presentació del full
de ruta del govern de Tordera
fins al 2001 se celebrarà un cop
hagi passat la jornada electoral
del proper 9 de març.

LLORET DE MAR

Netegen el solar de
Can Ballell, on hi
havia rates i restes
d’escombraries
E.Batlle, Lloret de Mar.

El propietari del solar de Can
Ballell, que des del març s’havia conver tit en un abocador
incontrolat de deixalles i on havien aparegut rates, ja ha procedit a la neteja del seu terreny.
Des de l’Associació de Veïns de
Can Ballell, la seva presidenta
Montse Fabrelles es va mostrar molt satisfeta en saber que
el solar ja no es troba en aquell
estat, ja que «les rates es passejaven per casa nostra i provocaven un problema d’insalubritat».
El regidor de Medi Ambient
i del barri de Can Ballell, Ignasi Riera (CiU) va explicar que
el consistori va obrir un expedient al propietari del terreny
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SENSE RATES. Els veïns es mostren satisfets que s’hagi netejat finalment.

El solar havia
esdevingut
un abocador
d’escombraries
incontrolat
I

del número 4 del carrer Pentinadors el passat mes d’octubre
i que fins ara, després de les últimes denúncies públiques per
par t de l’Associació de Veïns
de Can Ballell i del grup
municipal d’ICV-EUiA de Lloret, malauradament no ha actuat.

