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Dimarts, 12 d’abril de 2005 ■ Diari de Girona

La Selva

SANTA COLOMA DE FARNERS

TRANSPORTS

L’alcalde veuria amb
Aproven una ordenança per
regular i sancionar l’incivisme bons ulls una línia que
La mesura pretén conscienciar els veïns de l’ús dels béns públics
J.Alonso, Santa Coloma de Farners.

L’Ajuntament de Santa Coloma
de Farners ha aprovat una nova
ordenança per regular i sancionar els comportaments incívics
dels ciutadants amb els béns de
mobiliari públic, com la brutícia
o les pintades. Així, segons va
explicar l’alcalde del municipi,
Antoni Solà (CiU), la mesura
«permet regular aspectes que fins
ara causaven problemes».
L’alcalde convergent va aclarir que «les coses es compliquen
i hi havia poc moviment en
aquest sentit». Així, Solà va manifestar que «fins ara només es
detectaven incidències i es posaven multes a les persones que
vèiem cometent les faltes». Per
aquest motiu, l’alcalde de Santa
Coloma va assenyalar que amb
la nova normativa es pretén «donar a conèixer l’ordenaça adaptada a les noves necessitats».
Aquesta acció s’enmarca en la
campanya de conscienciació
ciutadana per millorar la neteja
viària. En aquest sentit, l’Ajuntament colomenc també va demanar recentment la col·laboració dels marxants que disposen d’una parada en algun dels
mercats de la ciutat (dilluns i
dissabte) per millorar la neteja
viària. Des del consistori se’ls

ha tramès un avís perquè els
dies de mercat tinguin cura dels
embalatges procedents de la
seva activitat comercial: paper,
cartró, plàstics, cel·lofans, residus orgànics... i que els dipositin, ben lligats, als contenidors
corresponents que hi ha a la mateixa plaça del Firal, emplaçament on es realitzen els mercats
setmanals.
La nova ordenança va ser
aprovada en el ple municipal
que es va celebrar ahir. A més
d’aquest punt, la sessió plenària
també va aprovar altres aspectes previstos en l’ordre del dia.
Així, es va aprovar inicialment
el Pla Especial de Millora Urbana de Can Malladó. Segons va
explicar Solà, es tracta «d’una
petita obra que permetrà la construcció de 25 vivendes». Tot i que
els treballs només comportaran
l’obertura d’un vial per portar a
terme les tasques, les feines milloraran una zona que «havia

La normativa
vol incidir en
aspectes que fins
ara causaven
problemes
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quedat al marge de la urbanització». «Hi havia quatre locals
industrials que havien quedat
destartalats», va afegir l’alcalde
colomenc. En aquest sentit, va
aclarir que el propietari està
portant a terme unes obres que
«el Pla General li permet fer».
D’altra banda, el ple municipal també va aprovar la sol·licitud de canvi de destí de la subvenció concedida pel PUOSC
per a l’hotel d’entitats. Segons
va aclarir Solà, «havíem demanat una ajuda per a la llar d’infants al 2005 i una per a l’hotel
d’entitats per al 2006, però ens
ho han posat a l’inrevés».
En aquests sentit, tot i que a
l’ordre del dia estava previst adjudicar el contracte per a la redacció del projecte tècnic, execució de l’obra, equipaments i
mobiliari per l’equipament escolar, manca completar la documentació d’una de les empreses
que s’ha presentat al concurs.
Per aquest motiu es va decidir
eliminar el punt de la sessió
plenària d’ahir.
En aquesta també es va sol·licitar la pròrroga de la subvenció al PUOSC per por tar a terme els treballs de la remodelació de la casa museu.

Tribuna Girona el convida a la
conferència que se celebrarà

Dijous, 14 d’abril
A les 20.00 a l'Auditori Narcís de Carreras de «la Caixa»

Tordera és la seu de l’elecció
de la Pubilla del Maresme
L’acte es farà el dia 30 i també s’escollirà l’Hereu

És el primer any
que la població
acull l’elecció dels
representants

representants comarcals recau
en el fet que «la pubilla del Maresme és del nostre poble».
Durant la jornada del 30 d’abril es duran a terme els exàmens i l’elecció de la nova Pubilla i el nou Hereu del Maresme.
Tordera estarà representada
al certamen per la Pubilla i
l’Hereu d’enguany, Anna Dalmau i Eloi Andaluz.
Aquest és el primer any que
Tordera acull la proclamació de
la Pubilla i l’Hereu del Maresme. En anterior edicions del certamen, diverses localitats de la
comarca han estat l’escenari
dels actes d’elecció dels representants del Maresme.

Li falta un bull

DILLUNS, 18 D’ABRIL
Artur Mas
President de Convergència i Unió

«El nou Estatut i el
nostre projecte de
país»

contribuiria a una major relació entre ambdós municipis.
Les afirmacions de l’alcalde
de Sant Hilari donen suport a
les reclamacions que ha realitzat recentment la diputada de
Convergència i Unió Elena Ribera per tal de millorar les comunicacions entre Sant Hilari
i Vic. Segons Ribera, la capital
d’Osona s’ha convertit en una
ciutat amb un hospital proper,
una universitat i un centre comercial i econòmic de primer
ordre. Les poblacions de Sant
Hilari Sacalm o Arbúcies, amb
la posada en mar xa d’aquest
ser vei, veurien ampliades les
possibilitats dels seus ciutadans. Per tant, aquesta nova
opció és una aposta de futur
per a aquesta par t de la comarca de la Selva i una adequació a la realitat i l’impacte
que va tenir la posada en marxa de l’eix transversal.
La resposta del govern de la
Generalitat, de la mà del conseller de Política Territorial i
Obres Públiques, Joaquim Nadal (PSC), ha estat negativa. Al
seu parer, segons CiU, les connexions de Sant Hilari Sacalm
s’orienten cap a Barcelona i Girona únicament.
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Miquel Iceta

Jordi Meléndez, Sant Hilari.

L’alcalde de Sant Hilari Sacalm, Rober t Fauria (CiU),
veuria amb bons ulls la posada
en marxa d’una línia de transport públic que uneixi la capital de les Guilleries amb la ciutat de Vic. En aquest sentit,
Fauria ha destacat l’interès de
la seva població en la millora
de les comunicacions, i més «si
tenim en compte la nostra situació geogràfica».
Per a l’alcalde de Sant Hilari
Sacalm, la posada en marxa de
noves línies que uneixin la capital de les Gulleries amb d’altres poblacions pròximes «és
positiu». Així, Fauria ha recordat que abans de l’obertura de
l’eix ja havia existit una línia
que comunicava Sant Hilari i
Vic, que circulava per l’antiga
carretera.
Tot i que actualment la capital de les Guilleries disposa
d’un ser vei de transport públic
que els connecta amb Girona i
Barcelona, Fauria ha destacat
la importància de comptar amb
una nova línia de transport que
els comuniqués amb Vic. Per a
Fauria, el fet que Vic disposi
també d’un gran nombre d’equipaments d’àmbits diversos

L’Ajuntament de
Blanes allarga el
termini d’inscripció
per al IV Concurs
Juvenil de Dibuix

Jordi Meléndez, Tordera.

Viceprimer secretari del Partit dels Socialistes de Catalunya

«Tota millora de comunicacions és bona»

TRADICIONS

La població de Tordera acollirà
aquest any l’elecció de la Pubilla i l’Hereu del Maresme 2005.
Fa un any, la torderenca Carme
Neira va ser elegida Pubilla del
Maresme i el torderenc Jordi
Pimàs, primer Fadrí d’Honor.
La regidora de Cultura i Festes, Maria Àngels Cayró, assegura que el motiu que Tordera
sigui l’escenari de l’elecció dels

«El nou
Estatut
i el futur de
Catalunya»

unís Sant Hilari i Vic

Bárbara Granés
Responsable de nòmines
de Media Markt
Oficines centrals (Barcelona)

Jordi Meléndez, Blanes.

L’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Blanes ha allargat el
termini d’inscripcions per al
IV Concurs Juvenil de Dibuix,
Pintura Ràpida i rl Concurs de
Còmic Manga fins al 15 d’abril. Els joves de 12 a 18 anys
interessats a participar-hi que
encara no ho hagin fet poden
inscriure’s a l’àrea de Cultura
de l’Ajuntament de Blanes
fins al 15 d’abril al matí.
Una de les novetats d’aquesta edició del concurs és
que s’ha millorat la dotació de
la convocatòria per estimular
els joves i incrementar-ne la
participació. Així, aquest any
els primers premis de les diferents categories –dibuix en
blanc i negre, pintura i còmic–
guanyaran un val de 150 euros per comprar material de
dibuix i pintura, llibres, còmics i CDs, en lloc del tradicional viatge a Port Aventura.
Els segons classificats obtindran material per valor de 120
euros, mentre que els tercers
ho faran per valor de 100 euros.
El concurs es desenvoluparà el proper 16 d’abril i el
veredicte es farà públic el mateix dia a les vuit del vespre a
la Sala d’Exposicions Maria
Luisa Garcia-Tornel de Bla-

