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Les obres a l’avinguda Costa Brava no
passaran per les voreres dels comerços

L’associació Pere
Cot reuneix més
de 200 persones
en la presentació
de la seva comèdia

✓ L’alcaldessa va anunciar ahir que només caldrà obrir la part de carretera per
passar el tubs ✓ Mundet assegura que molts veïns ja han contractat el servei
Jordi Meléndez, Tossa de Mar.

Les polèmiques obres a l’avinguda Costa Brava de Tossa, que
han de ser vir per fer arribar la
canalització del gas al nucli de
la població, no passaran finalment per les voreres dels comerços.
L’alcaldessa de Tossa, Pilar
Mundet (PSC), va explicar ahir
que s’ha mantingut una darrera
reunió amb representants dels
botiguers i, «a causa de la implicació de l’Ajuntament per voler solucionar la problemàtica»,
s’ha aconseguit que l’empresa
que està fent els treballs no obri
les voreres per passar-hi la canalització del gas. En aquest
sentit, Mundet ha afegit que
«només s’obrirà la part de la carretera, i no la vorera, per tant, hi
haurà molta menys incidència
pels comerciants, ja que no els
afectarà les voreres».
Cal recordar que representants d’un sector dels botiguers
no descartaven portar a terme
mobilitzacions si es feien els treballs, ja que consideraven que
no era l’època ideal de l’any per
fer unes obres d’aquestes característiques en un dels carrers més transitats i comercials
de Tossa. Així, aquest grup de
botiguers defensava que les
obres s’iniciessin a l’octubre, un
cop acabada la temporada turística. Per la seva part, els hotelers exigien que, en el cas que
no es pogués esperar a la tardor,
l’Ajuntament es comprometés a
tenir enllestides les obres en el
termini establert, és a dir, abans
de l’estiu.

OPINIÓ

Ernest Guerrero, Tordera.

L’Associació Cultural i Recreativa Pere Cot de Tordera va
reunir el passat cap de setmana més de 200 persones al Teatre Clavé en la representació
de l’obra còmica La xicota del
príncep. L’obra, protagonitzada per set actors de l’entitat,
estava ambientada i enfocada
en la relació sentimental i
amorosa del príncep Felip i
Letizia.
La xicota del príncep, de
l’Associació Cultural i Recreativa Pere Cot, va iniciar les
diverses activitats i actes, incloses dins la programació estable de primavera del Teatre
Clavé de Tordera.

TORDERA

Les escoles obren
el període de
preinscripció del
proper curs escolar
IRIS

OBRES. Els treballs no afectaran directament les voreres i només es faran a la part de carretera.

D’altra banda, l’alcaldessa socialista s’ha mostrat satisfeta
per la resposta que està tenint la
canalització del gas en els veïns.
En aquest aspecte, ha assenyalat que «molts veïns dels carrers
de la zona, en veure que l’arribada del gas és ja una realitat,
han començat a contractar el servei i, per tant, agraeixo la comprensió que han tingut i la confiança que ens dipositen contractant el servei».
Pel que fa al termini de les

obres, Mundet ha assenyalat
que, tot i que en principi no hi
hauria d’haver cap problema, la
gran demanda que ha tingut la
contractació del ser vei podria
originar una mica de retard en
les obres, ja que «a cada veí se
li ha fet una escomesa particular
fent arribar la canonada del gas,
però des de l’empresa ens han assegurat que això no generarà
massa retards». A més, l’alcaldessa ha afirmat que hi ha la
presència fixa d’un tècnic de l’A-

juntament que vetll pel desenvolupament de les obres.
L’alcaldessa Pilar Mundet ha
volgut recordar que el fet, a l’anterior legislatura governada per
CiU i AET, de només voler «beneficiar» amb el servei les noves
promocions (el polèmic hotel
d’Horta Perot o els habitatges
de l’avinguda Puer to Rico) ha
provocat que s’hagi hagut de fer
una altra xar xa de gas des del
dipòsit i fins al nucli de la població.

Ernest Guerrero, Tordera.

Les escoles públiques i concer tades de Tordera han
ober t el període de preinscripció per tal d’accedir a una
plaça escolar pel proper curs
2005-2006 seguint el calendari marcat per la Generalitat.
El termini per inscriure les
nenes i nens es tancarà el proper dia 15 d’abril i la matriculació s’haurà de formalitzar i
fer efectiva entre els dies 30
de maig i 3 de juny d’aquest
any ens els mateixos centres
escolars, ja siguin públics o
concertats.

LLORET DE MAR

IMMIGRACIÓ JOSEP Alum i Vilabella

Mar i muntanya
e
passat
uns dies a
Terol.
Exactament la setmana després de la
Setmana Santa. He
tornat a visitar pobles i indrets que fa cinc anys ja
havia visitat amb uns amics. I
n’he visitat altres de nous. Al Matarranya, una comarca magnífica
en molts aspectes, castigada per
la sequera d’aquests darrers
anys, però malgrat tot magnífica.

H

COMENÇANT per l’hotel on estàvem instal·lats, a tots els llocs hi
havia molt poca gent. No vam
fer cua a cap bar, a cap botiga ni
a cap fleca. Vam gaudir, gairebé
en solitud, d’un paratge (El Parrisal) tan extraodinari com el
que configura el riu Matarranya, prop del seu naixement als
ports de Beseit. I vam recórrer
de dalt a baix la ribera del riu
Tastavins sense trobar-nos més
de tres cotxes. Ens explicaven,
però, que els dies de Setmana
Santa van ésser una bogeria,
com a per tot arreu.
Vàrem acabar l’escapada fent
una gran volta per conèixer de

prop les vinyes i els poblets del
Somontano ja en terres d’Osca.
Un fet em va cridar especialment l’atenció en les dues destinacions del viatge: la gran
quantitat de gent provinent de
països de l’est treballant en tots
els negocis d’hostaleria. El propietari d’un hotel ens havia explicat com al seu poble, La Fresneda, dels 340 habitants que té
actualment, 80 són d’origen romanès (un 25%!). I a Torres del
Compte una amable i xerraire
jubilada ens assabentà que l’escola del poble seguia ober ta
gràcies als quatre nens romanesos, que hi havien arribat.
Ens explicà, també, que els pares eren gent treballadora i que

➾ «Ni tots els
forasters pertanyen
a bandes
organitzades, ni
tots els autòctons
som bona gent»

ho feien en tot el que fes falta
(granjes de porcs, agricultura,
fusteries, etc.). Ens digué que
eren, en general, amables i que
s’havien integrat a la vida tranquil·la i austera d’aquella comarca.
Aqui, a la Selva, al nostres
Blanes, Lloret, Tossa, etc. l’allau d’immigrants és també una
realitat cada vegada més perceptible. La majoria són gent
que no busquen altra cosa que
millorar les seves condicions de
vida honradament. Però ho han
de fer en un entorn més complex com ho és el de la franja
costanera. I quantitativament
són molts més que els que hi ha
a la Franja de Ponent. I per tant
de tota classe i condició. Massa
sovint, l’anècdota d’algun petit
o gran delicte ens fa sor tir la
vena xenòfoba per desqualificar
tot el col·lectiu. Ni tots els forasters pertanyen a bandes organitzades, ni tots els autòctons, només pel fet d’ésser-ho,
som bona gent. Aquí, al Matarranya o al Somontano tothom té
el mateix dret a viure i lluitar
per ésser feliç, sense fòbies i
tampoc sense paternalismes.

IRIS

PRESENTACIÓ. Es va portar a terme a la sala d’actes de l’Ajuntament.

Adam Martín presenta
«Estimada rutina» davant
de mig centenar de persones
Ernest Guerrero, Lloret de Mar.

La sala d’actes de l’Ajuntament
de Lloret de Mar va acollir dimarts al vespre la presentació
del llibre «Estimada rutina»
del periodista Adam Martín. A
l’acte hi van assistir una cinquantena de persones. El llibre
està format per disset relats
breus en els quals el periodis-

ta relata el seu treball i les seves anècdotes que li succeïen
en el programa «La república»
de COM Ràdio. El que vol representar amb aquests relats
són les seves impressions personals i, segons el mateix Martín, «he intentat convertir la rutina en un fet excepcional i
únic».

