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La Selva

URBANISME

TORDERA

El jutge multa Mundet per segon cop per
incomplir una altra sentència urbanística

L’Agrupació
L’Amistat es dissol
davant l’escàs
interès dels
seus membres

L’alcaldessa haurà de pagar 150€ diaris fins que no compleixi la resolució de la vil·la romana

Ernest Guerrero, Tordera.
Dani Facuseh, Tossa de Mar.

L’alcaldessa de Tossa de Mar, Pilar Mundet (PSC), haurà de fer
front, per segona vegada aquest
any, a una multa imposada pel
Tribunal Contenciós Administratiu per no executar el compliment d’una sentència. La primera sanció es va fer pública al juliol –pels edificis del carrer Pau
Picasso–, i la segona el passat 5
de desembre, per les polèmiques excavacions de la vil·la romana.
En la seva darrera interlocutòria, el jutge obliga l’alcaldessa a comprometre’s personalment a fer complir la sentència i adverteix que el cas podria
passar a mans de la Fiscalia
–perquè s’avalués la possible
existència d’un delicte– si l’ajuntament no fa cas de la disposició. De manera preliminar, el
jutge exigeix a Mundet el pagament d’una sanció de 150 euros
per dia fins que no es compleixi
la sentència.
Segons ha explicat la part que
va interposar el contenciós, l’Ajuntament va autoritzar l’entrada de les màquines a la seva propietat per fer les excavacions de
la vil·la romana. Els propietaris
consideraven que no se’ls havia
demanat permís i van portar la
qüestió als tribunals. El 24 de gener d’aquest any, el Jutjat Con-

El cas podria
passar a Fiscalia,
si l’Ajuntament no
compleix l’ordre
■

DdeG

ELS TERRENYS. El jutjat ja va determinar que l’ocupació dels terrenys de la vila romana era il·legal.

tenciós Administratiu número 1
de Girona va dictar una sentència que explicitava que l’ocupació dels terrenys no s’ajustava a
la legalitat.
Un dels recurrents va explicar ahir que aquella primera
sentència imposava a l’Ajuntament la necessitat de prendre
una decisió: o marxar de la finca ocupada, o bé expropiar-la
per poder-hi continuar treballant. Però l’administració no va
fer ni una cosa ni l’altra.
Els propietaris dels terrenys
van demanar el passat 27 d’abril
al titular del jutjat que obligués

l’Ajuntament a complir la
sentència i ho va tornar a demanar el passat 29 de novembre;
però els responsables del govern municipal no van complir,
si bé, en el transcurs d’una junta de govern local, es van comprometre a fer-ho; i en una altra
de posterior, van traslladar el cas
al Departament de Cultura, com
a encarregat de les excavacions.
El jutge considera ara que la
sentència que està pendent de
compliment va recaure sobre
l’Ajuntament i és per aquesta raó
que exigeix responsabilitats a
l’alcaldessa, que reviu una si-

tuació que ja va patir el passat estiu amb els pisos del carrer Pau
Picasso.
En aquella ocasió, el titular
del Jutjat Contenciós Administratiu va requerir a l’alcaldessa
el pagament d’una multa de 300
euros de la seva butxaca per no
complir una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que obligava el consistori tossenc a enderrocar una
part d’un edifici d’uns habitatges
unifamiliars que es van construir sense la corresponent
llicència i que un veí havia denunciat el 1992.

BLANES

SOCIETAT

VILOBÍ D’ONYAR

Riudellots posa en marxa una El Mirall és premiat al IX
Certamen Villa de Mora
unitat d’extraccions de sang
Els veïns fins ara havien de desplaçar-se a Cassà

L’assemblea de l’Agrupació
L’Amistat de Tordera ha decidit dissoldre l’entitat a causa
de l’escàs interès dels seus
membres per tal de tirar endavant el projecte. El seu president, Esteve Maresme, havia presentat, feia uns mesos,
la seva renúncia el càrrec, a
l’espera que alguna persona
agafés el relleu al capdavant
de l’agrupació. Esteve Maresme, en declaracions a Ràdio Tordera, ha comentat que
la decisió de dissoldre l’entitat es va prendre davant
l’escàs interès dels socis per
tirar endavant l’agrupació.
Maresme, però, va realitzar
un balanç molt positiu dels
cinc anys de vida de l’Agrupació L’Amistat de Tordera.
Tot i això, Maresme es va
mostrar dolgut pel fet que la
seva dimissió hagi comportat
la dissolució de l’entitat. Entre les causes de la dissolució
de l’Agrupació l’Amistat, Maresme creu que els socis no
van entendre o no compartien
la finalitat per la qual va ser
fundada l’entitat.
L’agrupació va néixer fa 5
anys amb l’objectiu de fomentar i promoure la cultura tradicional, crear llaços d’unió
amb altres entitats, cercar i recuperar tota mena de jocs, esports i festes tradicionals catalanes i recuperar històries i
llegendes de Tordera i comarca. Amb la dissolució de
l’agrupació, Tordera comptarà amb dos clubs de bitlles
catalanes que participaran en
una lliga regular.

El grup teatral va quedar en segon lloc

La biblioteca de Can
Roscada organitza
un taller de
decoració nadalenca
Ernest Guerrero, Vilobí.

Ernest Guerrero, Riudellots.

Els veïns de Riudellots de la Selva disposen d’una unitat d’extraccions de sang des del passat
dia 4 de novembre. L’Ajuntament
de Riudellots disposa d’aquest
nou servei en el consultori mèdic
municipal, que permetrà un millor benestar i qualitat de vida
dels seus veïns i habitants.
Aquest servei es realitzarà els dimarts i els divendres, sempre que
s’hagi concertat hora prèviament
amb els serveis mèdics.
L’alcaldessa de Riudellots de la
Selva, Montserrat Roura (CiU),
ha destacat la importància d’incorporar aquest nou servei per
als veïns del municipi, que es troba ubicat al centre mèdic situat
als baixos de l’edifici del nou ajuntament. Amb tot, però, Roura ha
assenyalat que «aquest nou servei
s’emmarca dins el canvi d’ubicació que el consultori va dur a terme, ara fa aproximadament un
any, i que ha permès que aquesta
infraestructura disposi d’un major
espai a fi d’oferir una millor atenció mèdica als veïns de Riudellots

de la Selva i evitar així que hagin
de desplaçar-se poblacions veïnes,
com succeïa fins ara».
Fins al passat mes d’octubre,
els veïns que requerien d’una extracció de sang s’havien de desplaçar a la població veïna de
Cassà de la Selva, fet que suposava, en molts casos, un inconvenient per a moltes famílies i persones grans que no disposen de
mitjans de transport per arribarhi o que pateixen una incompatibilitat horària a causa de les seves
respectives feines. D’aquesta manera, aquest servei mèdic permetrà que els habitants puguin
realitzar les pertinents extraccions de sang a la població de Riudellots de la Selva i no s’hagin de
desplaçar a Cassà.

El nou servei,
segons Roura,
oferirà millor
atenció mèdica als
veïns del poble
■

Ernest Guerrero, Blanes.

El grup de teatre El Mirall de
Blanes va ser distingit en el IX
Certamen de Teatro Villa de
Mora, província de Toledo, dissabte passat. La companyia teatral blanenca va ser guardonada
amb el segon premi pel seu
muntatge Lorca, sang i fetge. El
segon classificat comptava amb
un guardó i un premi econòmic
valorat en 1.500 euros.
El Mirall va rebre, també, el
premi a la millor escenografia,
el premi a la millor direcció i va
ser també premiat el treball de
Mireia Micàs en l’apartat de millor actriu de repartiment.
En l’edició d’enguany del IX
Certamen de Teatro Villa de
Mora, va ser el grup Tamur de
San Fernando de Henares, Madrid, qui va endur-se el primer
premi amb El amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín
de Federico García Lorca. El
tercer premi fou per als alacantins del grup Font-viva Teatre
amb l´obra d’Alberto Miralles,
Píntame en la eternidad. El grup

teatral El Mirall havia representat aquesta mateixa obra el passat 19 de novembre.
Durant tot aquell mes els altres vuit grups seleccionats
–d’un total de 115 d’arreu de
l’Estat espanyol que havien presentat les seves propostes al festival– van mostrar els seus treballs al Teatro Principal de
Mora.
Dels altres vuit finalistes, tres
grups eren de la Comunitat de
Madrid (Galapagar, Madrid i
Becerril de la Sierra) i dos d’Andalusia, La jaula teatro (Huelva)
i En azul teatro ( Sevilla).
Aquest certament d’àmbit estatal l´organitza el grup local
Atenea Teatro amb el patrocini
del seu ajuntament i compta
amb el suport del Govern de
Castella-la Manxa i de la Diputació de Toledo.
Aquest no és l’únic guardó
que ha rebut la companyia El
Mirall, que enguany celebra el
seu vintè aniversari, ja que la
formació ha estat premiada en
diverses ocasions aquest any.

La biblioteca Can Roscada de
Vilobí d’Onyar organitzarà
demà un taller de decoració
nadalenca. Aquesta iniciativa,
que està ober ta a tots els
veïns del municipi, té com a
objectiu aprendre a desenvolupar diverses activats vinculades amb les festes nadalenques.
En el marc d’aquest taller
de decoració nadalenca, els
assistents aprendran a fer detalls originals i amb il·lusió
per preparar les Festes de Nadal d’enguany, com podran
ser decoracions originals per
a l’arbre nadalenc o diferents
tipus de decoració per a la llar.
El taller de decoració nadalenca està obert a tot tipus de
públic i aquelles persones que
es vulguin apuntar a aquesta
iniciativa només cal que es dirigeixen a les oficines de l’Ajuntament, al matí, o a la biblioteca Can Roscada, a les
tardes. El preu d’inscripció
d’aquest curs serà de 10 euros.

