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TORDERA

Les Ferreres atura
les manifestacions
fins al setembre
Els veïns donen més marge a l’Ajuntament
C. González/J. Alonso, Tordera.

Els veïns de la urbanització de
Les Ferreres de Tordera que
s’oposen a l’actual Junta de
Compensació han decidit a aturar de nou les manifestacions
que s’havien de portar a terme
durant els propers tres caps de
setmana, fins la segona setmana de setembre. Així la concentració que s’havia convocat per
ahir, ja no es va portar a terme.
Fa unes setmanes, els opositors
a la Junta de Compensació va
aturar les seves mobilitzacions
de cada dissabte a Tordera perquè s’havien pactat dues propostes amb l’Ajuntament de
Tordera, i d’aquestes, una ja s’havia complert. La primera proposta consistia a què el Consistori municipal es fes càrrec de
l’ocupació dels carrers, les zones verdes i dels equipaments i

El col·lectiu ha
allargat el termini
perquè es
recepcioni la zona
residencial
■

jardins. En l’actualitat, aquestes
zones suposen un 52% dels terrenys de la urbanització,
486.000 metres quadrats. Sobre
aquest aspecte, els veïns asseguren que sí que l’ha fet realitat,
«encara que no l’ha enregistrat
encara».
D’aquesta manera, el passat
mes de juny aquest grup de
veïns va aturar les reivindicacions fins a principis de juliol
per donar un marge a l’Ajuntament perquè recepcionés les
obres de la urbanització i aquesta passés a tenir Junta de Cooperació. Tot i que el termini que
els veïns opositors donaven a
l’Ajuntament perquè la urbanització canviés la Junta de Compensació per la de Cooperació
era el dia 29 de juny, aquests han
decidit allargar el marge fins a
setembre.
Segons un dels portaveus de
la plataforma opositora, José
Luís Navas, «sabem que l’Ajuntament es retarda perquè s’ha
contractat un tècnic de Santa Susana que ha dit que ara té molt
volum de feina i fins el setembre
no se’n podrà fer càrrec i nosaltres ens refiem del que ens ha dit
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FERRERES. Els veïns havien convocat una nova manifestació ahir però van decidir anul·lar-la.

el regidor de governació, Carles
Aulet». «Ara bé, aquest és l’últim
marge que concedim a l’Ajuntament, si no es soluciona res, tornarem a fer les manifestacions
pel municipi cada dissabte», ha
puntualitzat contundent el portaveu dels veïns.
Aquest acord amb l’alcalde,
que segons explica el portaveu
dels veïns va ser «verbal», es va
prendre amb un intermediari el
passat 31 de maig d’enguany.
L’intermediari entre Ajuntament i veïns de Les Ferreres va

ser el mateix regidor de governació, Carles Aulet, del qual els
veïns sempre ha assegurat «que
és de refiar».
Per la seva par t, i també al
passat mes de maig, el grup de
veïns que defensa la gestió de
l’actual Junta de Compensació
va anunciar que en el període de
pocs dies presentaria l’informe
de reparcel·lació que l’Ajuntament de Tordera sol·licita des
de fa un any per a poder fer les
obres de millora de la urbanització. Aquest anunci, fet pel pre-
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sident de l’associació de veïns,
José Luís Pardo, es va fer durant
una acció reivindicativa que va
portar a terme el col·lectiu. Tot
i aquest anunci, l’entrega de l’informe encara no s’ha efectuat.

Els veïns havien
convocat una
manifestació ahir
però no la van
portar a terme
■

NARCÍS Serra i Riera

«Give peace a chance»
l 30 de gener
de 1948 era
assassinat
Mahatma Gandhi, propulsor de la
no violència; el 4
d’abril de 1968 era
abatut a trets Martin Luther
King, líder i lluitador dels
drets civils dels negres i hereu
de les idees de Gandhi; el 30 de
març de 1980 grups paramilitars maten a sang freda a Oscar Romero, arquebisbe d’El
Salvador, defensor dels camperols indígenes i de les classes més pobres del país; i el 8
de desembre del mateix any un
boig dispara a John Lennon,
exbeatle, estrella del pop,
col·laborador de moviments
pacifistes i pioner a cantar per
a la pau; el 28 de febrer de 1986
cau també assassinat el primer
ministre suec Olof Palme, líder dels països neutrals i defensor de la llibertat i els drets
humans.
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TOTS ELS GRANS HOMES i grans
persones, tots ells amb un gran
ideari: tots creien fermament
que un altre món era possible,
on la pau, la justícia, la llibertat
i els drets dels homes i dones
estava per sobre de qualsevol
ideologia, religió i país.
Dijous passat un altre cop el
terrorisme feia presencia, entre nosaltres, un altre dia trist
per a la humanitat, aquesta vegada era Londres, alguns analistes voldran trobar explica-

cions, raonaments i responsables.
És ben segur que no trobaran ni explicacions, ni raonaments, ni responsables, perquè és molt difícil d’entendre
fins on poden arribar la bogeria i la maldat humana.
En el moment d’escriure
aquest article l’únic que sé és
que desenes de persones innocents han mor t, centenars
estan ferides i aquest fet ens
demostra que el món és cada
cop més insegur.
Les poblacions turístiques
com Blanes, Lloret i Tossa deMar acollim entre nosaltres
aquests dies milers de turistes,
molts d’ells anglesos i molts
d’ells de Londres, gent normal
i corrent que aquest fet els ha
trasbalsat les vacances d’estiu.
L’únic que podem fer és solidaritzar-nos amb ells i amb totes les víctimes de tots els conflictes.
L’any 1969 el mític John
Lennon componia la cançó
Give peace a chance (dóna-li
una opor tunitat a la pau) i la
cantava per a tot el món com si
fos un crit de guerra: «All we
are saying is give peace a chance». Han passat els anys, i la lletra i la cançó són encara més vigents que abans.

➾ «Es molt difícil
arribar a entendre
fins on pot arribar
la maldat humana»

