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Un centenar de veïns de
Les Ferreres boicotegen
el ple amb crits i xiulades

Blanes disposarà d’un nou
centre escolar abans de 2006

Creuen que l’Ajuntament «no fa els deures»
Ernest Guerrero, Tordera.

Un centenar de veïns de la urbanització Les Ferreres de Tordera (que no tenen res a veure
amb els que es manifesten els
dissabtes) es van presentar amb
pancar tes en el transcurs del
darrer ple extraordinari de la població. Els veïns van protestar
contra la proposta del govern
d’encomanar a l’empresa pública municipal TUA la gestió urbanística de diversos sectors,
entre ells Les Ferreres. En diverses ocasions, aquest grup
veïnal van interrompre el funcionament de la sessió amb xiulades i crits.
Jose Luís Pardo, president de
la junta dels veïns de Les Ferreres, va dir que «l’Ajuntament no
fa els deures en els terminis indicats i, pel contra, ells ens reclamen el projecte reparcel·lari».
Aquest projecte tracta, bàsicament, de la mida de les
parcel·les, els vials i tota la part
tècnica de Les Ferreres; i una altra que és on discrepen els
veïns. Pardo va dir que «hi ha
una sèrie de parcel·listes que han
donat diners seus per tal de realitzar obres que ja s’han fet, com
per exemple la línia de baixa tensió. Nosaltres el que reclamem i
defensem és que a aquests parcel·listes se’ls reconegui la seva
implicació i se’ls torni els diners
de les obres que ells han invertit.
Però llavors ens trobem que el secretari de l’Ajuntament de Tordera no en vol saber res, i nosaltres no entenem el perquè».
A més, els veïns de Les Ferreres es queixen que «existeix

OPINIÓ

una altra entitat que és la Comissió del conveni Tordera Residencial S.A., que és la que ha tingut la potestat de fer les diferents
escriptures per tal que els parcel·listes estiguessin en iguals
condicions. Llavors, un cop un
parcel·lista va al registre a fer la
escriptura, es troba que no la pot
realitzar perquè el secretari de
l’Ajuntament la vol fer d’una altra manera, a la seva manera. I
és en aquest punt en el qual discrepem».
El president de la junta dels
veïns de Les Ferreres afirma
que «a finals d’aquest mes de
maig ens reunirem a Barcelona
amb la Comissió d’Urbanisme de
la Generalitat de Catalunya. En
aquesta reunió hi assistiran tots
els par tits de l’Ajuntament de
Tordera i la junta de Compensació. Aquesta reunió la realitzarem per tal de desencallar el tema
del conveni».
Finalment, Pardo va assegurar que «si els resultats en aquesta reunió no ens afavoreixen, en
el proper ple ordinari de Tordera, anirem per tal que se’ns escolti d’una manera més clara, ja
que en el darrer ple, en ser extraordinari, no vam poder tenir
un torn de precs i preguntes per
tal d’expressar-nos».

No volen que
una empresa
municipal faci la
gestió urbanística
del sector
■

Està dirigit a alumnes de P3, P4 i P5 i s’ubicarà a Mas Enlaire
Ernest Guerrero, Blanes.

El municipi de Blanes comptarà
el proper curs amb un nou centre escolar que acollirà alumnes
de P3, P4 i P5.
La nova escola estarà situada
a Mas Enlaire, perque és un dels
barris que està previst que creixi més en els propers mesos. S’anomenarà CEIP Mas Enlaire
Costa Brava i tindrà dues etapes
diferents. Començarà el proper
mes de setembre amb unes aules prefabricades a la plaça 11 de
setembre i, d’aquí a uns sis anys,
els alumnes es traslladaran a l’escola definitiva que es construirà
a prop del cementiri, a la prolongació del carrer de Santa Cecília.
L’alcalde de Blanes, Josep Marigó (PSC), va explicar que s’ha
triat aquesta ubicació perquè
està en procés de creixement i
creixerà més quan comenci el
pla parcial Costa Brava.
Marigó va afirmar que «hi ha
unes necessitats educatives en la
població de cara al proper curs
2005-2006. Aquestes noves necessitats ens diuen que calen, com
a mínim, dos nous grups de P3
que són els que s’incorporen per
primer cop a l’escola. Aquesta necessitat, precisament, està en tota
la zona de Mas Enlaire. I també
veiem que aquesta mateixa zona
creixerà en els propers anys i per
tant aquí és on hem d’ubicar
aquest nou centre».
Les aules provisonals acolliran
aquest any dues classes de P3,
una de P4 i una de P5. Aproximadament seran 75 alumnes de
cara al curs 2006-2007, però es
poden incrementar les classes
amb una aula de primer curs d’ESO. Cada any s’augmentarà una
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MAS ENLAIRE. Aquest és el sector escollit per ubicar-hi el centre.

classe més per tal que els alumnes puguin seguir estudiant en
el mateix centre.
Dues etapes

Marigó va afegir que «el nou
centre tindrà dues etapes. La primera serà una ubicació provisional a través d’aules habilitades i
la segona ja serà a través d’un centre escolar com els altres. Aquest
centre escolar definitiu està ubicat en la zona del sector Costa
Brava i a 200 metres de l’actual
barri de Mas Enlaire. El provisional estarà ubicat a la plaça 11
de Setembre, ja que és el lloc més

El centre tindrà
dues etapes: una
ubicació provisional
i un centre definitiu
a partir de 2010
■

cèntric. Aquesta situació l’hem
consensuat tant amb l’Associació
de veïns com amb l’assemblea».
L’alcalde de Blanes ja s’ha reunit amb la junta del barri i els
veïns en una assemblea general,
on tots van poder exposar els
seus dubtes i suggeriments. Marigó va afirmar que estava content que els veïns avalin el projecte i s’hagin incorporat algunes
de les seves propostes, com, per
exemple, treure zona d’aparcament a la plaça 11 de Setembre.
L’alcalde socialista va assenyalar
que «estem satisfets per dos coses.
Una és per iniciar una nova oferta educativa, ja que és un benefici tenir un altre equipament educatiu. La nostra població creix i
ho fa amb gent jove i això és positiu. I la segona cosa positiva és haver arribat a aquest consens amb
els veïns, que van entendre perfectament que aquest equipament
feia falta».

CULTURA

AUTOESCOLES FRANCESC Fàbrega

Auto-engany
l Congrés acaba d’aprovar el
projecte de llei
que regularà el carnet de conduir per
punts. No ha d’estranyar que la majoria dels conductors no el vegin
amb bons ulls. Si la nova llei s’acaba aplicant amb contundència,
minvarà la impunitat de molts infractors que es salten a la torera,
per ignorància o inconsciència, la
normativa.
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FA UNES SETMANES, en aquest mateix espai, premonitòriament
proclamàvem que avui dia s’expedien carnets de conduir com
xurros. No ha trigat gaire a imposar-se l’evidència. La Guàrdia
Civil portava més d’un any investigant arreu de l’Estat espanyol una xarxa fraudulenta que
en facilitava l’obtenció mitjançant
«xuletes» amb mòbils. I és que
els mòbils serveixen per a molt
més del que ens pensem!
L’afer portarà cua, perquè no
es tracta d’un cas aïllat sinó d’un
presumpte delicte d’ampli abast
i amb conseqüències molt serioses, que de moment afecta

més de cent autoescoles i uns
12.000 permisos de conducció
expedits al llarg d’uns deu anys.
En no haver-hi un únic cap visible, sinó més aviat una conxorxa en molts casos anònima entre funcionaris de Trànsit, responsables d’autoescoles i
clients, l’aclariment dels fets i la
desar ticulació total de l’organització és gairebé impossible.
De moment, 4 escoles selvatanes –corresponents a Blanes,
Lloret, Maçanet i Santa Coloma–, d’entre les 47 implicades
a Catalunya, van haver de tancar temporalment les seves portes, amb el perjudici que se’n
deriva per als seus nombrosos
clients (sobretot per als que
amb honestedat esperaven obtenir el carnet en breu).
Les imputacions són greus,
molt més greus que no pas si
impliquessin l’obtenció d’un
certificat acadèmic o l’accés a
un lloc de treball funcionarial (a
més, la fraudulència en aquests
casos és altament improbable,
donada l’exemplar i universal
probitat dels que controlen l’accés a la funció pública). Bàsicament perquè, a banda de cons-

tituir un mesquí autoengany
propi de gent simple que veu l’examen teòric com una muntanya insalvable, quan no és més
que un sotet, implica la societat
sencera, que s’exposa a que una
persona sense els coneixements essencials per a la conducció vial circuli lliurement
amb perill per a tothom.
Diran que l’important no és la
teoria, sinó la pràctica. I òbviament tornaran a enganyar-se a
si mateixos. En primer lloc, perquè la conducció també és una
qüestió d’educació. Però sobretot, com ens ensenya la faula dels tres porquets, perquè
una casa sense ciments pot
aguantar-se
temporalment,
però a la més mínima ventada
s’ensorrarà. I per desgràcia circulem cada vegada més per
aquest camí rectilini i espaiós:
el de la facilitat i la inconsciència, sempre diners pel mig, sense parar esment en les conseqüències dels nostres actes i les
nostres decisions.
Però no es pensin pas que
això s’hagi d’acabar aquí. De
frau en frau, i tiro perquè em
toca.

VICENÇ GASCONS

AUTOR. Mohammed Chaib signant exemplars del seu llibre.

El primer diputat d’origen àrab del
Parlament presenta un llibre a Tossa
Jordi Meléndez, Tossa de Mar.

Mohammed Chaib Akhdim,
primer diputat al Parlament de
Catalunya d’origen àrab i musulmà, ha presentat a Tossa de
Mar el seu llibre «Enlloc com
a Catalunya». El llibre explica
les vivències de l’autor a les
terres catalanes. L’acte de presentació s’ha portat a terme a
la Casa de Cultura dins de les
activitats programades per

Sant Jordi 2005 i ha comptat
amb un nombrós públic que,
fins i tot, va fer signar exemplars del llibre a Chaib. D’altra
banda, i dins de les activitats
programades per aquests dies,
els alumnes de l’IES de Tossa
de Mar ja van estrenar dimecres al vespre el teatre de l’equipament escolar amb una representació del musical «Grease».

