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La Selva
LA NOVA DATA D’OBERTURA SUPOSA LA TERCERA MODIFICACIÓ DES QUE ES VA ANUNCIAR QUE S’ESTAVA ACABANT

Tossa no posarà en marxa el geriàtric
fins 25 dies després de la inauguració
L’alcaldessa Mundet i l’empresa gestora pacten que el dia 17 hi entrin els primers usuaris
JORDI MELÉNDEZ
TOSSA DE MAR

Els avis de Tossa podran començar a gaudir dels serveis del
nou geriàtric de la població a partir dels propers 17 o 18 de febrer.
Aquesta és la principal conclusió
que s’extreu de la reunió mantinguda entre l’alcaldessa de la localitat, Pilar Mundet (PSC) i membres de l’empresa Conviure, òrgan
gestor de la instal·lació. Aquesta ja
és la tercera data diferent que es
programa com a inici d’entrada
dels usuaris al geriàtric. Tot i que
el Centre de Serveis per a la Gent
Gran de Tossa de Mar ja es troba
inaugurat protocol·làriament, els
avis encara no han pogut utilitzarlo perquè s’hi estan fent unes darreres proves elèctriques. Precisament, durant l’acte d’inauguració,
que estava presidit per les conselleres de Benestar Social i Sanitat
de la Generalitat de Catalunya,
Anna Simó i Marina Geli, respectivament, va quedar palès que
la instal·lació no estava del tot finalitzada, ja que se’n va anar la
llum durant uns moments i encara no hi havia calefacció.
A més a més, aquesta inauguració va estar marcada per la polèmica, ja que els Mossos d’Esquadra van expulsar el secretari de la
fundació originària que havia d’assessorar el centre perquè va intentar «boicotejar» l’acte. Després
de la benedicció de la instal·lació
per part del mossèn de la població, el secretari originari de la fundació, Joan Vergés, va agafar el
micròfon i va començar a dir unes
paraules en nom de la fundació
sense que això estigués previst en
el protocol de la jornada.
Intervenció dels Mossos

Va ser llavors quan el tinent d’alcalde de la localitat, Francesc Colomer (PSC), li va treure el micròfon de seguida i els Mossos d’Esquadra van expulsar Vergés de la
instal·lació mentre alguns assistents a l’acte l’increpaven per la
seva conducta. Cal recordar que
tot això és a causa de la crispació
existent entre els membres de la

Geriàtric de Tossa. El nou equipament va ser inaugurat fa gairebé dues setmanes, i no s’obrirà fins d’aquí a dues més.

EL NOU EQUIPAMENT TOSSENC

Més d’un milió i mig d’euros invertits
El Centre de Serveis de Tossa
de Mar, que s’ha construït en uns
terrenys de 1.850 metres quadrats
cedits per l’Ajuntament i situats
a l’entrada de la població per la
carretera de Lloret, està dividit
en dos plantes. A la planta baixa hi ha els serveis d’administració, l’àrea sanitària, els espais
de vida diària, el menjador, l’àrea
de serveis integrada per cuina,
bugaderia, vestuaris de personal,

■

fundació originària del centre i el
govern actual, format per PSC i
ERC, pels canvis que s’han produït
dins el patronat d’aquest estament
privat. La fundació originària del
centre estava presidida per l’exalcaldessa Rosa Monrabà (CiU),
però l’Ajuntament, en un dels darrers plenaris, va aprovar l’actualització dels membres d’aquesta
fundació per tal de canviar la com-

magatzems i perruqueria, i l’àrea
de rehabilitació.
La primera planta està integrada pels dormitoris, en concret 25 habitacions, 10 de dobles
i 15 d’individuals, amb lavabos
a cada habitació. La construcció de l’edifici s’ha fet preveient
que, si la demanda ho justifica,
en el futur es podrà ampliar
l’equipament fins a un total de
80 places de residència assistida.
posició política de les persones que
en formaven part.
La voluntat de tot això era rellevar aquells membres que formaven part de la fundació com a
representants polítics, per tal
d’ajustar-se a la nova composició
de forces del consistori després
de les eleccions municipals del passat mes de maig. D’aquesta manera, entre d’altres coses, es relle-

NO ES LESIONI L'ESQUENA OBRINT
I TANCANT LA SEVA PORTA O PERSIANA

AUTOMATITZI-LA EN 48 HORES A C.M. RIERA

La construcció d’aquesta instal·lació puja a la quantitat de
1.052.158,01 euros, que han estat finaçats per l’empresa gestora de l’òrgan, Conviure.
Pel que fa al cost de l’equipament del nou Centre de Serveis
per a la Gent Gran de Tossa de
Mar , ha costat 439.078,36 euros,
que han estat aportats per les diverses administracions que hi
prenen part.
vava a Monrabà de la presidència
i la nova presidenta seria l’actual
alcaldessa de Tossa, Pilar Mundet.
Tot i el rebombori que va crearse el dia de la inauguració, Joan
Vergés va reiterar que únicament
volia donar la benvinguda a les
conselleres en nom de la fundació originària, fet que va confirmar l’exalcaldessa de Tossa de Mar,
la convergent Rosa Monrabà.

Tordera té enllestit el
pavelló poliesportiu
i està previst que
s’obri a finals de mes
TORDERA.- Tordera inaugurarà
a finals de febrer el nou pavelló
poliesportiu municipal. Després de mesos de treballs i crítiques de l'oposició, l'equip de
govern de Convergència i Unió
podrà estrenar un dels equipament més reclamats per les
entitats esportives de la localitat del Maresme. En aquest sentit, el regidor d'esports de Tordera, Rafel Matas, va avançar
que l'inauguració de l’equipament podria ser el proper divendres, dia 27, o bé el diumenge 29 de febrer. El nou pavelló poliesportiu de la localitat
s'ha construït a la zona del Mas
Ros, a la cantonada entre l'Avinguda Països Catalans, on
serà l'entrada principal, i el carrer Girona.
El nou pavelló estarà format
per una pista central divisible
en tres pistes. Pel que fa a les
grades, situades en un lateral,
donaran cabuda a 300 espectadors, tot i que la capacitat del
pavelló està adequada fins al miler de persones en cas de celebrar-se actes lúdics o espectacles de gran format.

Suport a l’esport local

El projecte del nou pavelló
poliesportiu de Tordera també inclou la construcció de sis
vestuaris per a equips, tres per
a àrbitres, tres magatzems de
material, una zona multiusos
per a les entitats esportives i
l’habilitació d’una zona de musculació així com també un bar
i un espai per a les instal·lacions
tècniques. A més, el projecte
també preveu l’adquisició de
tot tipus de material esportiu,
com ara cistelles de bàsquet,
porteries, xarxes de voleibol i
de bàdminton, i aparells de
gimnàstica. El regidor d'Esports
de la localitat va reconèixer, en
declaracions a Ràdio Tordera,
que el projecte de construcció
del nou pavelló s'ha retardat respecte dels terminis previstos.
Tot i això, Rafel Matas, va destacar que finalment tothom
podrà gaudir del nou equipament. El nou pavelló poliesportiu estarà adreçat sobretot a
esports com el bàsquet, el futbol sala, el voleibol, l'handbol,
el bàdminton, així com per a
l'esport escolar. DdeG.
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