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Els pagesos de Blanes aturen les protestes
i negociaran amb Milà el cànon de l’ACA

Anglès organitza
el primer mercat
d’instruments
artesanals i
d’ocasió

El col·lectiu es mostra satisfet perquè ara podrà exposar la seva opinió sobre la nova taxa
J. Alonso, Blanes.

J.A.G., Anglès.

El president de la Cooperativa
d’Agricultors de Blanes, Agustí
Robert, va assenyalar ahir que el
col·lectiu aturarà les mobilitzacions per protestar contra el nou
cànon de l’Agència Catalana de
l’Aigua (ACA), que es vol imposar a partir de l’any vinent a tots
als usuaris indirectes de la dessaladora de Blanes. Segons va assenyalar Robert, desprès d’una
trobada dijous amb membres
d’Unió de Pagesos i el JARC, el
conseller de Medi Ambient, Salvador Milà, va estar disposat a
que el col·lectiu participi en la
«nova concepció de la cultura de
l’aigua».
Robert que va puntualitzar que
el col·lectiu no accepta aquesta
nova taxa però es va mostrar satisfet de poder-la negociar. En
aquest sentit, tot i que de moment
ja ha aconseguit prorrogar el pagament d’aquest cànon pel 2007,
va assenyalar que ara el col·lectiu
podrà presentar les seves consideracions, que fins ara no s’havien tingut en compte. Entre
aquestes va destacar la cessió
gratuita dels primers 3.000 metres per a regar.
El president dels pagesos de
Blanes va considerar que aquesta mesura perjudica al sector i els
únics beneficiats de la mateixa
són les persones que tenen cultius sense dedicar-se professionalment. D’aquesta manera Robert va confiar que les propostes

L’Aula de Música d’Anglès organitza avui, amb col·laboració
de l’Ajuntament, el primer mercat d’instruments artesanals i
d’ocasió al pavelló poliesportiu. Així a partir de les deu del
matí 14 expositors de reparadors i fabricants artesanals
d’instruments vendran els
seus productes al pavelló poliesportiu d’Anglès a persones
que s’inicien en el món de la
música i que disposen de pocs
recursos econòmics. Aquest és
el principal motiu de l’organització de l’esdeveniment, que
s’organitza per primera vegada
en terres catalanes, segons els
seus organitzadors.
Tanmateix per complementar l’oferta s’han programat
nombroses actuacions de diversos estils musicals. Així el
trobador Crispin de Salt obrirà
el mercat a un quart d’onze del
matí. Aquest donarà pas a un
taller de percussió i dansa africana. A les onze del matí rd farà
un taller de construcció d’instruments amb material reciclable, conduit per Armand Zuleta. Igualment també s’organitzarà un taller de dansa oriental i una actuació de l’Orchestra Fireluche que tancarà les
activitats del matí. Ja per la tarda es farà una audicií de l’escoles de música i un taller de
capoeira. Un concert de rock
amb les actuacions dels grups
Missing Dog-Head i La Banda
del YuYu, tancaran l’esdeveniment, en el que es preveu la
participació de 200 persones.
El mercat que està obert a
qualsevol persona amb interessos musicals pretén posar a
l’abast la compra d’instruments a bon preu.

Pasades festes
el col·lectiu
presentarà les
seves propostes
al conseller
■

IRIS

AGUSTÍ ROBERT. El president de la Cooperativa es mostra satisfet.

que el col·lectiu presenti passades les festes serveixin per «poder arribar a acords més positius».
Robert va explicar que el
col·lectiu es nega a pagar l’aigua
que extreuen dels seus propis
pous pels que van haver d’invertir una quantitat de diners. Així el
fet de tornar abonar l’extracció
suposa «ensorrar el sector».
Altres col·lectius contraris

A més dels pagesos, un col·lectiu de representants polítics, sindicals i del sector privat de la comunitat d’usuaris de la conca de
la Tordera van visitar dijous als diferents grups del Parlament de
Catalunya per demanar una rec-

tificació. L’alcalde de Tordera i secretari de la Comunitat d’Usuaris
de la Conca, Joan Carles Garcia,
va explicar la postura del col·lectiu. Aquest considera un error
gravar amb nous cànons els usuaris de la conca de la Tordera ja
que la sobreexplotació dels aqüífers s’ha provocat pel creixent de
les zones costaneres. Així, va recordar que el creixement ha portat l’ACA a construir plantes dessaladores però la construcció d’aquestes infraestructures no justifica la imposició de nous impostos als usuaris de tota la zona que
no utilitzen ni tenen possibilitat
de beneficiar-se del servei.
Finalment, els representants

van manifestar que els repartiments dels recursos hídrics són
un tema d’abast de la totalitat del
territori de Catalunya i que amb
la imposició d’aquest cànon es
produeix una situació discriminatòria. Garcia es va mostrar esperançat davant la reunió que el
col·lectiu president del Parlament
de Catalunya, Ernest Benach.

Membres de la
comunitat
d’usuaris de la
conca van
demanar rectificar
■

SOLIDARITAT

Riudellots i Sant Hilari fan
actes per La Marató de TV3
Han organitzat xerrades i activitats populars
DdeG, Riudellots/Sant Hilari.

L’Ajuntament de Riudellots de
la Selva i Sant Hilari han programat actes diversos per recaptar fons per La Marató de
TV3. Els actes s’inicien avui a
les sis de la tarda amb una xerrada informativa sobre l’Alzeheimer que anirà a càrrec de
l’associació Fadesia. L’activitat
es farà al casal de Jubilats de
Riudellots i comptarà amb la
intervenció de la presidenta de
l’entitat, Menxu Folch. Demà
es resentarà el Poema de Nadal de Josep Maria Segarra, a
càrrec del grup Infinit Teatre,
sota la direcció de l’actor Martí Peraferrer. L’activitat, que es
celebrarà a l’església parro-

quial a partir d’un quart d’una
del migdia, comptarà amb els
actors Manel Enguídanos, Isabel Aymerich, Encarna Gonzàlez, Núria Aluar t, Tana Gratacòs i Sara Parés. Durant la representació de l’obra, hi haurà
una guardiola perquè els veïns
que ho vulguin facin els seus
donatius.
D’altra banda, els Isards per la
Marató de Sant Hilari, han organitzat un campionat de botifarra que, es preveu que compti amb un gran nombre de participants. Al igual que el campionat de botifarra, el centre
neuràlgic del concert de la nit
serà el pavelló municipal amb
grups locals i comarcals.

