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La Selva

ARBÚCIES

La CUPA demana la
nul·litat del ple del
càmping La Sureda
Diu que hi ha mancances en l’expedient
Cristina González, Arbúcies.

La Candidatura Unitària i Popular d’Arbúcies (CUPA), a l’oposició, ha sol·licitat l’anul·lació de
l’acord de ple del passat 30 de
juny, «per incompliments de deures urbanístics i per defectes i
mancances en l’expedient administratiu i urbanístic», en el qual
es va aprovar la modificació del
Pla Especial del càmping La Sureda. En concret, en aquest ple
es va donar el vistiplau a la modificació puntual del Pla Especial del càmping a l’àrea d’equipaments del paratge de la Barraca d’en Torre.
Les instal·lacions del càmping
pretenien ésser ampliades pels
seus propietaris en aquesta
zona. No obstant això, segons la
CUPA, aquesta modificació del
Pla Especial «està motivat per
l’interès privat, ja que en cap moment el sol·licitant justifica realment la necessitat de l’ampliació,
com podria ser a partir d’un increment de la demanda, ja que
encara disposa de 78 places d’acampada autoritzades i no executades».
Igualment, per la CUPA, «de
cap manera es pot considerar ra-

onada la necessitat d’aquesta
modificació del Pla Especial
quan la propietat del càmping La
Sureda no ha complert els seus
deures urbanístics i les càrregues
que l’imposa la llei i només ha
executat aquelles obres que el beneficiaven directament».
Per aixó la Candidatura ha
presentat una sèrie d’al·legacions en les quals enumera els
drets incomplerts pel càmping,
com no disposar de la llicència
municipal d’activitats «i per tant
la seva activitat és absolutament
il·legal»; no haver desenvolupat
una part important del Pla Especial vigent (l’àmbit del pla i la
restauració forestal) i tenir pendents d’executar par t de les
obres d’infraestructura que s’hi
preveuen com la manca d’hidrants i els problemes de depuració d’aigües fecals.
Finalment, i segons el grup a
l’oposició, el càmping «no ha dut
a terme la zona de protecció contra incendis de 25 metres al seu
entorn» i «l’ampliació prevista
pretén ocupar una part d’aquesta zona de protecció».
D’altra banda, la CUPA denuncia «la sospitosa urgència i el
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LA SUREDA. Recentment l’Ajuntament va aprovar la modificació del Pla Especial del càmping.

secretisme amb què els grups municipals d’ERC i AIPA (al govern municipal) van por tar el
tema, fins al punt que va aparèixer a l’últim moment del ple per
la via d’urgència i sense temps
que l’oposició pogués examinar
la documentació». Per la CUPA,
«darrere aquestes urgències hi ha
l’intent d’amagar la informació
a l’oposició i sobretot la voluntat
d’ERC i l’AIPA de tenir una coartada legal per tolerar l’activitat il·legal del càmping».
Igualment, segons l’oposició,

va ser aquesta «manca de temps
per examinar l’expedient que va
impedir que CUPA detectés greus
errors de tramitació» que consideren que invaliden el procés.
Aquests «greus errors de tramitació» serien: «la manca de l’informe de secretaria, que ha d’avalar la correcta tramitació legal de l’expedient; l’informe dels
serveis urbanístics municipals,
que ha de justificar la necessitat
de la modificació del Pla Especial i la seva integració al pla vigent i l’avaluació ambiental, que

ha de ser incorporat al ola i ser
sotmès a informació pública amb
aquest».
Aquest darrer punt, està avalat per l’opinió dels ser veis de
Medi Ambient de la Generalitat,
segons indica la CUPA en les seves al·legacions. Igualment, la
plataforma assegura que aquest
expedient incompleix la Llei de
carreteres i que «és un atemptat
de l’estat de dret i es converteix
en una agressió directa a les normes i a l’esperit d’una societat democràtica».
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ACTORS. Participen en una sèrie de situacions còmiques.

El Fòrum pel Teatre de
Tordera presenta el vodevil
«La teva dona m’enganya»
C. González, Tordera.

En el marc de la Festa Major de
Tordera, el Fòrum pel Teatre i
la Cultura presenta l’obra de teatre La teva dona m’enganya, al
teatre Clavé. L’obra és un vodevil que es representa en tres
actes i on deu personatges
viuen un seguit de situacions
còmiques i, en ocasions, enrevessades. Els autors de l’obra
són Merino y Lucio i el director de l’obra és Lluís Moner.
Els actors i actrius són cinc
nois i sis noies, i en l’argument
hi intervenen personatges tan
curiosos com en Boni, un senyor que sempre té son i busca
un llit durant tota la representació. Un altre dels personatges

és un avi que busca la companyia d’una dona prostituta.
Els actors pertanyen al Cafè
Fòrum, un local d’oci i cultura
inaugurat fa un any. L’establiment, situat al carrer de l’Amistat, és, segons el president
de l’entitat torderenca Amics
del Fòrum del Teatre, Jordi
Caupena, «un espai pensat perquè puguin conviure els avis
amb els néts amb la satisfacció
dels pares». Segons va explicar
Caupena, «és un treball de tots
per tots», tot afegint que el local, que compta amb una super fície de 200 metres quadrats, pretén que «ens trobem
bé tots i potenciar les coses del
poble».

