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La Selva
TORDERA

MEDI AMBIENT

Els veïns de Les Ferreres aturen les
accions reivindicatives després d’un any

Instal·len nous
contenidors per
reduir despeses
i millorar la
recollida a Breda

El col·lectiu de la zona
residencial que reclama
que la urbanització estigui gestionada per
una junta de cooperació
han suspès les manifestacions que portaven a terme els caps de
setmana per reivindicar
aquesta actuació.

■

DdeG, Breda.

C.González, Sils.

Els veïns de la urbanització de
Les Ferreres que s’oposen a
l’actual Junta de Compensació
han deixat de dur a terme les
manifestacions reivindicatives,
que han protagonitzat durant
tots cap de setmana, des de fa
gairebé un any (la primera es va
realitzar el 19 de juny de l’any
passat). Segons un dels seus
portaveus, José Luís Navas, «des
de fa uns dies estem donant un
marge a l’Ajuntament perquè
s’han pactat dues propostes i, de
moment, una d’elles ja està complerta, encara que amb retard».
Aquests veïns, que sempre
han demanat que l’actual Junta
de Compensació sigui substituïda per una de Cooperació, en
la qual l’Ajuntament passaria a
recepcionar la urbanització i a
fer-se càrrec de les obres, estan
mig satisfets perquè, de moment, l’Ajuntament se n’ha fet
càrrec de l’ocupació dels carrers, les zones verdes i d’equipaments i els jardins. Aquestes
zones suposen un 52% dels terrenys de la urbanització,
486.000 metres quadrats.
La següent proposta tindrà la
seva data de caducitat el proper
dia 29 de juny. Si dimecres l’actual Junta de Compensació no
ha entregat l’informe de reparcel·lació a l’Ajuntament tots els
grups municipals estipularan
que la urbanització passi a tenir
Junta de Cooperació. L’informe
de reparcel·lació és un document que exposa l’estat actual
de la zona residencial i que s’ha
de tenir en compte a l’hora de

IRIS

LES FERRERES. La Junta de Compensació ha d’entregar l’informe de reparcel·lació de la urbanització.

realitzar les obres de millora de
la urbanització. Sobre aquest aspecte, l’alcalde de Tordera, Joan
Carles García (CiU) ja va manifestar fa unes setmanes, l’Ajuntament fa un any que espera
aquests documents.
De moment, i fins que no passi aquesta data remarcada, els
opositors a la junta han decidit

cancel·lar les manifestacions.
«Inclús pensem donar-li més dies
a l’Ajuntament i no la farem el
dia 2 de juliol», ha informat un
dels portaveus, José Luís Navas.
Acord verbal

El portaveu dels veïns de Les
Ferreres ha explicat que l’acord
amb l’alcalde, «un acord verbal»

Un informe que s’endarrereix
Al ple de maig, el grup de veïns
que defensa la gestió de la Junta de Compensació de l’urbanirzació de Les Ferreres, va anunciar que en el període de pocs
dies després presentaria l’informe de reparcel·lació que sol·licta l’Ajuntament de Tordera, des
de fa un any. L’anunci, efectuat
pel president de l'associació de
veïns, José Luis Pardo va sorprendre a tothom, ja que es va
realitzar en una acció reivindicativa que va portar a terme el
col·lectiu veïnal. Aquests van

protagonitzar una cassolada reivindicativa per reclamar a l’Ajuntament de Tordera que es
tinguin en compte tots els propietaris de la zona residencial
a l’hora de portar a terme el projecte de reparcel·lació de la
zona. Els parcel·listes es van
concentrar a la plaça de la Vila
i van acompanyar als regidors
fins al Teatre Clavé, on es va celebrar la sessió plenària. Va ser
allà on van fer l’anunci de l’entrega de l’esperat informe que
encara no s’ha efectuat.

la resposta intel·ligent
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En Olot, a 22 de junio de 2005
El secretario del Consejo, D. Esteve Nogué Bartina.

Es tracta de
contenidors per a
residus vegetals,
mobles, fustes i
electrodomèstics
■

EXPENEDORES DE TABAC

La Junta General de Accionistas celebrada el día
22 de junio del año 2005 ha acordado reduir el capital social en 48.080,80 € mediante la amortización de 40 acciones propias, y reducirlo nuevamente en 1.371.263,40 €, mediante la minoración
del valor nominal de las acciones con el objeto de
compensar pérdidas. En la misma Junta se ha ampliado el capital, y el capital final resultante es de
335.100,00 €.

L’Ajuntament de Breda i l’empresa Ruz, que s’encarrega
de la recollida d’escombraries al poble, ha instal·lat dos
contenidors de recollida de
restes vegetals, un per a mobles i fustes i un altre per els
electrodomèstics. L’empresa
concessionaria del ser vei de
recollida d’escombraries al
municipi va detectar que als
contenidors de la brossa s’hi
aboquen una gran quantitat
de restes vegetals a causa de
la neteja de jardins.
Per aquest motiu, l’empresa i l’Ajuntament han decidit
instal·lar dos nous contenidors especialitzats en la recollida d’aquest material, com
fulles, branques i herba, entre d’altres. Aquests s’han
ubicat al carrer Hipòlit, i al
camp sota de la Miranda, tot i
que no són la seva ubicació
definitiva.
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pres amb un intermediari que és
el Regidor de Governació, Carles Aulet, es va pactar el passat
31 de maig.
Precisament uns dies abans
veïns que donen suport a l’actual Junta de Compensació van
manifestar-se contra el govern
municipal perquè tingués en
compte la totalitat dels veïns en
la reparcel·lació. Segons ells, hi
ha propietaris que han sufragat
despeses d’obres i aquestes
se’ls havien de reconèixer.
L’alcalde de Tordera, Joan
Carles García va assegurar aleshores que si es podien justificar
aquests arrenjaments es descontarien. A més, García va assenyalar que en la reunió amb el
Departament d’Urbanisme, on
hi van participar totes les parts
implicades del conflicte (els dos
grups de veïns, amb els seus representants legals i membres
de l’equip de govern torderenc)
els van dir que «la millor opció
era passar al sistema de cooperació i ells ho van sentir».

D’aquesta manera es vol
aconseguir un estalvi econòmic, ja que les restes vegetals
que es transporten a un abocador tenen una taxa més baixa que les escombraries, i millorar la recollida selectiva
amb la recuperació dels residus vegetals.
Igualment també s’han instal·lat un contenidor de mobles i fusta i un altre per a
electrodomèstics que s’ubiquen a a l’aparcament del cementiri municipal. Per aquest
motiu, les persones que vulguin utilitzar aquest ser veis
hauran d’avisar als vigilants
municipals abans de dipositar
el material del que es vulguin
desfer perquè els obrin la porta del recinte.

