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HAN INSTAT A LA GENERALITAT QUE ELS CONSTRUEIXI DIVERSOS EQUIPAMENTS QUE ES CONSIDEREN NECESSARIS

OPINIO

Santa Coloma reclama més
serveis per l’augment d’habitants

EDUARD
COLOMA I
BOADA

L’alcalde demanarà suport a municipis veïns per aconseguir les seves demandes
IRIS

M.NOGUER
SANTA COLOMA DE FARNERS

L’equip de govern de l’Ajuntament de Santa Coloma (CiU) considera que cal millorar els serveis
que la ciutat ofereix, tant als habitants del municipi com als de
la resta de la Selva interior. Per
aquest motiu, vol presentar en el
plenari municipal del proper dilluns dues peticions adreçades al
Govern de la Generalitat de Catalunya: la creació d’un centre per
a discapacitats i la reinstauració
del servei d’Inspecció Tècnica de
Vehicles
Antoni Solà, alcalde del municipi, considera que cal crear un
centre per a discapacitats a Santa
Coloma, ja que actualment els
afectats s’han de desplaçar a un
centre de Blanes utilitzant un servei de transport gestionat pel Consell Comarcal. El centre és de la
fundació privada Espronis i està
subvencionat per la Generalitat de
Catalunya.
Solà considera que el fet que els
usuaris del transport triguin prop
d’una hora i mitja per arribar a
Blanes és un inconvenient considerable, ja que les 30 persones de
Santa Coloma i rodalia que utilitzen el transport es passen més
de 3 hores diàries a la carretera. En
els darrers 3 anys, en diverses reunions amb les famílies, s’ha evidenciat la necessitat d’implantar
un centre d’aquestes característiques a la població.
Millora del transport

Antoni Solà recalca que, tot i que
al llarg dels any s’ha millorat el
transport modificant-ne el recorregut, els canvis són insuficients
per donar un bon servei a la comarca. En aquest sentit, en el ple
del proper dilluns es presentarà
la petició amb la intenció que sigui aprovada per tots els grups po-

Capital de la Selva. L’Ajuntament vol tenir una estació d’ITV a la localitat.

lítics. Solà pensa que si hi ha unanimitat, el consistori tindrà més
força a l’hora de presentar-la a la
Conselleria de Benestar i Família
de la Generalitat. També pensa demanar el suport del Consell Comarcal de la Selva i dels ajuntaments veïns afectats.
Solà recorda que abans de les
eleccions autonòmiques ja s’havia
parlat amb la conselleria competent i que aquesta estava estudiant
el cas. Ara espera que el nou Govern continuï tenint en compte
la petició i la resolgui favorablement.
L’alcalde afirma que l’Ajuntament,
per la seva part, té la voluntat i la
intenció de cedir uns terrenys municipals on construir l’equipament.
Considera que el centre hauria

d’atendre els alumnes en edat escolar però també els que, un cop
superada aquesta etapa, necessiten realitzar tallers ocupacionals.
Una altra reclamació d’equipaments que l’equip de govern vol
portar al proper plenari municipal perquè després es traslladi al
Govern la Generalitat de Catalunya
fa referència a un aspecte totalment diferent. Es tracta de la continuïtat del Servei de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV). Fins
a l’any 2003, la Inspecció Tècnica
de Vehicles es podia realitzar a la
població.
Durant sis setmanes repartides
al llarg de l’any, una unitat mòbil
d’aquest servei es desplaçava a la
capital de la Selva per tal de realitzar la inspecció. Solà explica a

principis de gener s’han assabentat que aquesta unitat mòbil no
es continuarà desplaçant a la població perquè la Direcció General de Trànsit no ha emès una resolució en aquest sentit. Solà comenta que la instal·lació d’un nou
centre d’ITV al polígon del Mas
Gri de Girona no significa que deixi de ser necessari continuar disposant del servei a la capital de la
Selva. Recorda que el parc mòbil
de la comarca va en augment i que
el servei que fins ara s’oferia tenia una gran demanda i acceptació: «En cada una de les setmanes
que el servei s’instal·lava a la població, es revisaven prop de 600
cotxes». L’alcalde i el seu equip municipal volen exigir la reinstauració immediata del servei»
IRIS

L’alcalde de Tordera
es reunirà amb els
nous consellers del
Govern català

4.000 persones a la Fira
de Sant Antoni d’Anglès
ANGLÈS

Unes 4.000 persones han visitat aquest passat cap de setmana
la Fira de Sant Antoni d’Anglès. La
mostra que enguany arribava a la
novena edició va ser qualificada
d’èxit pels membres de l’organització.
En aquesta edició, prop de 87
parades d’artesania es van instal·lar
al nucli antic del municipi al llarg
del dissabte, 8 entitats del poble
van mostrat als visitants les activitats que estan realitzant, els establiments del poble van sortit al
carrer i a la plaça de la Vila prop
de 10 artesans van estar mostrant
la feina d’oficis en via d’extinció.
També cal destacar la mostra d’oficis del bosc que ha estat instal·lada
durant les últimes setmanes als jar-

oldríem encetar aquest
any donant un vot de
confiança a l’equip de
govern. Així en els pressupostos, poc participatius en la seva
elaboració, ens hem abstingut. Si
bé vam trobar uns pressupostos
per a l’any 2004 en què l’endeutament és més gran i les inversions són de manteniment amb
escassos plantejaments de futur,
creiem que s’ha de deixar treballar i no treure la il·lusió d’aquest
nou equip que governa. Des de
la secció local d’ERC s’està treballant perquè Lloret de Mar tingui línia directa amb els diferents
departaments de la Generalitat,
mantenint converses i exposant
les diferents mancances i els valors del nostre poble. Per a nosaltres el primer és Lloret i no fem
partidisme, com d’altres, i tampoc som dels que busquen «sortir al diari» i prou. Hem donat
el nostre suport a la nova zona
per a la implantació del nou
col·legi amb l’esperança que es
creï una zona escolar i esportiva
que millori la seguretat i viabilitat del transport públic. Som un
equip de persones preparades per
governar i que exercim la nostra
tasca des de l’oposició amb visió de futur i amb optimisme i
ens agrada treballar per al nostre
poble amb els nostres fonaments
polítics, ètics, esquerra i nacionals. Però hem de ser realistes i
tanmateix manifestar des
d’aquestes quatre ratlles que el
pacte de la corporació lloretenca entre CIU i el PP, un partit que
afusella les llibertats de les persones i pobles amb lleis contra referèndums i que gosa comparar
ERC amb un grup terrorista, realment ens preocupa.
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LA REGIDORA DESTACA LA IMPLICACIÓ DE TOTHOM

M.NOGUER

Carta oberta
del regidor
d’ERC a Lloret

dins de Can Cendra.
Durant la mostra es van obrir
les carboneres que durant 15 dies
han estat cremant seguint el mètode tradicional i tothom va poder comprar el carbó obtingut amb
aquest sistema.
El ressò de la fira

La regidora de Cultura de
l’Ajuntament, Maria Cairol, va
destacar la gran participació que
aconsegueix, cada any, aquesta fira.
Considera que un dels atractius
més importants d’aquesta celebració és el fet de poder ensenyar
les noves generacions i, tots els visitants, com era fa uns anys la vida
rural, forestal i industrial d’aquesta part de la comarca de la Selva.
Cairol també va agrair la participació i implicació que van demostrar els comerciants i entitats

Fira de Sant Antoni. Els oficis antics van ser un dels atractius.

de la població «sense la seva ajuda la fira no hagués estat possible».
La regidora de Cultura també va
destacar la promoció que es fa del
municipi: «Aquesta mostra, al llarg
dels anys, s’ha convertit en una festa emblemàtica del municipi, al-

hora que és un pas endavant en
la promoció del comerç local i del
seu entorn natural i arquitectònic.
La reactivació del municipi és un
de les prioritats de la nostra població i aquesta festa és un pas endavant en aquest terreny»

BANYOLES.- L'alcalde de Tordera, Joan Carles Garcia, es reunirà els propers dies amb responsables de la Conselleria
d'Ensenyament de la Generalitat, per concretar els temes que
l'Ajuntament de Tordera, tenia
oberts amb l'anterior Govern
de Convergència i Unió.
Joan Carles Garcia en declaracions a ràdioTordera va manifestar la seva voluntat que el
nou Govern tripartit, no encalli els projectes que ja s’havien consensuat amb l'anterior.

Projectes necessaris

L'alcalde de Tordera va recordar ahir que els projectes de
futur previstos són molt necessaris pel municipi, davant
l'augment d’habitants del poble. DdeG

