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TORDERA

Anglès construirà un pont per enllaçar
el barri de Can Serra amb la carretera

ERC demana que
l’Ajuntament
adopti el domini
d’Internet «.cat» a
la web municipal

✓ El cost total de l’obra serà de 660.000 euros i estarà acabada l’any vinent
✓ És una reivindicació històrica perquè el sector només té una sortida
hagut de lamentar cap desgràcia,
però els problemes de mobilitat
són molt greus per a possibles evacuacions d’emergència». L’alcalde republicà ha afegit que «per
aquest motiu, el fet de poder construir una altra sortida del barri
ens omple de satisfacció. Estem
molt contents. És un gran dia per
Anglès».
Un barri «oblidat»

CARLES COLOMER

ANGLÈS. Es farà un pont que connectarà el barri de Can Serra amb una rotonda a la carretera de Santa Coloma.
Jordi Meléndez, Anglès.

L’Ajuntament d’Anglès ha aprovat inicialment el projecte d’enllaç entre la carretera de Santa
Coloma de Farners (C-63) i l’avinguda Països Catalans del barri de Can Serra per tal de solucionar els problemes de mobilitat del sector. Concretament, el
projecte consisteix a construir
una via d’enllaç entre la rotonda
del barri de Can Serra –situada
a l’avinguda Països Catalans–
fins a la carretera de Santa Coloma mitjançant un pont. Aquest
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enllaç anirà a parar a una altra
rotonda construïda a la carretera que ser virà per reduir l’excés
de velocitat dels vehicles, ja que,
segons l’alcalde d’Anglès, Jordi
Fornés (ERC), «s’ha demostrat
que les bandes rugoses no han servit per res».
El cost del projecte serà d’uns
660.000 euros i l’Ajuntament disposa d’una subvenció del Pla
Únic d’Obres i Ser veis
(PUOSC) de 300.000 euros. L’alcalde assegura que l’obra estarà
enllestida l’any vinent.

El fet de construir un enllaç
entre el barri de Can Serra i la
carretera de Santa Coloma és
una reivindicació històrica tant
dels veïns com dels diversos
equips de govern. Fins ara, el
sector només té una sortida, que
és per la plaça de la Rutlla, però,
com que es tracta d’un barri on
hi ha l’escola pública i el carrer
Indústria –tram on hi passen
molts camions–, es produeixen
moltes retencions de trànsit. En
aquest sentit, Fornés ha reconegut que «per sort, mai no s’ha

El president de l’associació de
veïns del barri de Can Serra,
Joan Costa, va fer arribar fa
temps una carta a l’alcalde queixant-se de les mancances que hi
havia al sector. En l’inici de la
carta s’afirmava que «des de l’associació veiem amb preocupació
l’abandonament en què es troba
aquest barri pel que fa al seu
manteniment i, per aquest motiu, ens dirigim a vostè per fer-li
notar un seguit de mancances».
Costa enumerava un seguit de
problemes que, segons ell, patia
el barri. En primer lloc, deia que
«continua essent problemàtica
la zona de la plaça de la Rutlla a
causa dels cotxes mal aparcats».
També explicava que «els cotxes
que no coneixen Anglès, en arribar a la plaça de la Rutlla, no troben cap rètol que els dirigeixi i
és molt sovint que ens els trobem pel barri preguntant per
anar a Santa Coloma de Farners». Costa afirmava també
que el tram inicial del carrer Escoles «es troba en molt mal estat i amb molts forats»; i recordava el problema de falta d’una
altra sortida que ara ja s’ha solucionat.

Jordi Meléndez, Tordera.

La secció local d’ERC a Tordera, a l’oposició, ha demanat a
l’Ajuntament que adopti el domini .cat per a la web municipal. Aquest domini va ser acceptat recentment per l’organisme mundial que regula
aquestes terminacions. El domini .cat es pot utilitzar en llocs
webs escrits en català, amb referències a la cultura catalana o
amb continguts d’interès per a
la ciutadania de parla catalana.
El regidor d’ERC de Tordera, Bernat Costas, presentarà
avui una moció en el plenari instant que la pàgina de l’Ajuntament passi a ser www.tordera.cat. En aquest sentit, el regidor de Mitjans de Comunicació, Josep Llorens, va anunciar,
en declaracions a Ràdio Tordera, la voluntat de l’Ajuntament
de canviar la web municipal
amb el domini .cat tan aviat
com sigui possible, ja que l’Ajuntament de Tordera va ser un
dels consistoris d’arreu del país
que l’any passat va adherir-se a
la campanya cívica a favor del
reconeixement del domini català a Internet.
D’altra banda, l’Ajuntament
de Blanes també va aprovar en
el darrer ple promoure la iniciativa del .cat. Així, va acordar
que promourà el canvi de les
seves pàgines web i adreces
electròniques al domini. Tanmateix, facilitarà el canvi de la
resta de pàgines que depenen
directament o indirecta de l’Ajuntament. Finalment, el consistori organitzarà un acte per
reconèixer la tasca de l’entitat
«puntcat».

SALUT

JOSEP Alum i Vilabella

Sant Ponç gloriós... i net!
mb l’arribada
de la tardor
acostumo a
passejar més sovint
pels prats i els boscos de les viles veïnes a la meva. M’agrada especialment visitar les rodalies de Sant Pere del Bosc i
l’Àngel a Lloret de Mar. També
recórrer els ombrívols paratges
de terra volcànica de Sant Genís
de Palafolls i, és clar, els turons
que envolten el blanenc santuari
del Vilar. En tots m’hi trobo sovint piles més o menys grans de
deixalles de tot tipus. Deixalles
orgàniques, que la putrefacció
integrarà al cicle natural, però
també, deixalles no degradables
–llaunes, plàstics, vidres, mobles,
etc.– que restaran setmanes, mesos i fins i tot anys sense ésser recollides per ningú.

A

HI HA UN INDRET, al terme municipal de Tordera, que en qüestió de brutícia es podria emportar tots el premis: les rodalies
de l’ermita de Sant Ponç. Allà
he passat –hi segueixo passant–
algunes estones inoblidables.
Quan hi ha bolets, Sant Ponç és

un veritable paradís on hi pots
trobar i estudiar les espècies
més diverses. Quan no n’hi ha,
les ombres dels seus pins i de
les seves alzines sureres alleugen agradablement el visitant,
tant de les xafagors estiuenques com de les fredorades hivernals.
Malgrat que ja no s’hi poden
fer costellades (han estat prohibides a causa de la sequera que
patim des de fa mesos) els entorns de Sant Ponç estan força
bruts. Conec la zona, gairebé,
pam a pam, i els puc asegurar
que hi ha llits, sofàs,matalassos,
etc., que almenys des de fa deu
anys es podreixen lentament al
mateix lloc. I, a més, cada temporada et trobes abocaments
nous. I tot això a dos o trescents metres de l’ermita!
Corren temps dolents per a la
urbanitat, el civisme, el respecte…Tots aquests són valors que

➾ «Vull recordar als
anònims delinqüents
ecològics que tots els
ajuntaments tenen un
servei de recollida»

s’haurien d’aprendre a l’escola.
Però també a casa. Els infants i
els joves fan el que veuen fer al
seu voltant. I al voltant tenen
massa pares, avis, germans,
amics que han perdut la sensibilitat vers tot allò que no els beneficiï o els perjudiqui d’una
manera immediata.
Per aquest tipus de gent, el
medi natural és una cosa massa
genèrica, massa abstracta.
No crec que Sant Ponç ens
sorprengui d’avui per demà
amb un miracle i en un tres i no
res tot esdevingui immaculadament net (en aquest món nostre tan complex sospito que els
sants tenen temes més urgents
en els quals invertir el seu potencial miraculós). Per això em
permeto recordar als anònims
delinqüents ecològics que tots
els ajuntaments tenen un servei
de recollida selectiva… a domicili! Per això em permeto suggerir que alguna entitat o el mateix Ajuntament de Tordera organitzin una jornada popular de
neteja intensiva de tot el paratge. Si la idea qualla i me n’assabento, tindran com a primer voluntari un blanenc.
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TROBADA. Es va portar a terme a la plaça Amical de Mathausen.

Prop de 90 persones participen en
una caminada a Caldes de Malavella
Jordi Meléndez, Caldes.

L’àrea bàsica de Cassà de la
Selva va organitzar ahir una
caminada per l’HTA que es va
iniciar a les quatre de la tarda
a la plaça Amical de Mathausen de Caldes de Malavella. La
super visora d’Infermeria de
l’ABS de Cassà de la Selva, Esther Boix, va explicar que es
van reunir prop de 90 persones
per participar a l’activitat. Tan-

mateix, després de la caminada es va portar a terme una xerrada explicativa sobre el benefici de fer exercici amb persones amb aquesta malaltia.
També es va prendre la pressió a tots els assistents. Per
la seva banda, l’Ajuntament
de Caldes de Malavella hi va
col·laborar «molt amablement», segons Esther Boix,
amb un berenar popular.

