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La Selva
EL REGIDOR DE MEDI AMBIENT CRITICA L’ACTITUD «INCÍVICA» D’ALGUNS VEÏNS DE RESIDENCIAL PARK

El govern de Maçanet no accepta
les queixes de les urbanitzacions
Assegura que l’anterior equip de govern, de CiU, hauria d’haver fet «un sanejament previ»
CRISTINA GONZÁLEZ
MAÇANET DE LA SELVA

El regidor de Medi Ambient de
l’Ajuntament de Maçanet de la Selva, Antoni Trincheria, ha contestat amb rotunditat les declaracions
d’alguns dels veïns de la urbanització Residencial Park en què es
queixaven del «mal estat evident
en què es troba ara la urbanització». Segons el regidor, integrant
del grup Acord per Maçanet, «és
curiós com alguns estiuejants que
ens arriben de l’àrea metropolitana de Barcelona esperen trobar
en una urbanització els mateixos
serveis propis d’una gran ciutat
amb una densitat urbanística diferent».
A més, per a Antoni Trincheria
«des de l’Ajuntament de Maçanet
ens vam comprometre a tenir netejades un 60% de les parcel·les en
un any des dels passats incendis, i
un 80% en dos, i no es pot pretendre que tot això es faci en un
any». A més, va afegir que «ens
hauríem de preguntar per què la
feina no s’ha fet en 14 anys abans».
Alguns veïns «incívics»

Pel que fa a les queixes dels veïns
de la urbanització sobre el fet que
«la brutícia s’acumula en diverses zones de la urbanització per
la manca d’abocadors i que a vegades provoca que alguns ciutadans incívics ho aprofitin per
llençar mobles vells i altres deixables on els sembli», el regidor de
Medi Ambient denuncia que «hi
ha alguns veïns amb un comportament incívic i poc respectuós
amb el medi ambient, que continuen deixant brossa on els sembla». En aquest sentit, per a Trincheria «ja haurien de saber que per
aquesta finalitat ja hi ha la deixalleria».
D’altra banda, el regidor de Medi
Ambient de Maçanet va defensar
l’actual gestió de l’Ajuntament respecte al tema de les escombraries.
Així, va comunicar que durant la
celebració del ple de divendres a
Maçanet ja es va proposar un plec
de clàusules Tècniques i Administratives que han de fixar els cri-

L’Oficina de Català
de Tordera tornarà
a programar
classes per a adults
TORDERA.- L’Oficina de Català
de Tordera ha informat que ja
s’ha obert el període d’inscripció per als nous cursos de català
per a adults, presencials i a
distància, que començaran el
proper dimarts 2 de març. En el
curs presencial s’impartirà el nivell bàsic, adreçat principalment
a no catalanoparlants. L’objectiu que es persegueix és el de donar continuïtat al curs que va
començar el mes d’octubre, i
que va comptar amb una vintena d’alumnes.
Per altra banda, l’Oficina de
Català de Tordera també oferirà
cursos de català, de tots els nivells, a distància. Per poder matricular-se en aquests cursos de
català caldrà fer, prèviament a
la inscripció, una prova de
col·locació per conèixer el nivell de català de cada alumne.
Les inscripcions es podran fer
fins al proper dimecres 25 de febrer, de dilluns a divendres, de
9 del matí a una del migdia, a
l’Oficina de Català de Tordera,
situada al número 2 de la plaça
de l’Església de la localitat del
Maresme.

Sessions de conversa
Antoni de Trincheria. El regidor de Medi Ambient no troba justificades les crítiques dels veïns de Residencial Park.

LES FRANGES PERIFÈRIQUES

«No se’ns pot exigir el que no s’ha fet en 14 anys»
■ Sobre les franges perifèriques
de les urbanitzacions de Maçanet, de les quals Residencial Park
és l’única que està recepcionada per l’Ajuntament, Antoni
Trincheria va reiterar que «no
se’ns pot exigir que en un any
fem el que no s’ha fet en catorze anys». Així, va afegir que «en
l’actualitat s’ha aconseguit com
a mínim tenir els plànols de les
franges perifèriques de les urba-

teris de recollida durant els propers quatre anys.
Respecte a la denúncia dels veïns
de Residencial Park del mal estat
d’alguns carrers, el regidor de Medi
Ambient va avalar la queixa dient
que «és sorprenent que al cap de
menys de 2 anys d’haver-se fet les
obres d’arranjament de deficiències –per part de l’anterior govern

nitzacions superficiades i amb el
nom dels seus respectius titulars».
Tot i això, Trincheria va aclarir que «encara ens falta concretar alguns convenis particulars».
Tanmateix, el regidor de Medi
Ambient va voler destacar que
«només les franges perifèriques
tenen una superfície de 55 hectàrees, sense comptar totes les zones verdes interiors». D’altra
de CiU– es trobin alguns carrers
en tan mal estat com l’actual». Per
Trincheria, s’hauria d’haver fet un
«sanejament previ del subsòl abans
d’asfaltar-lo amb una capa d’entre 3 i 4 centímetres de quitrà».
Igualment, va reconèixer que l’actual juntament de Maçanet «s’està
trobant moltes deficiències en la
xarxa de clavegueram, que pensem

banda, el regidor va resaltar que
«fins ara la recollida d’escombraries estava una mica desorganitzada», ja que de la recollida se n’ocuven dos organismes.
Un era el Consell Comarcal de la
Selva, que s’ocupava de la recollida selectiva, mentre que l’altre
es tractava d’una empresa concessionària que s’encarregava de
recollir la brossa «normal i corrent».
que s’havien d’haver solucionat en
la recepció de fa dos anys».
Per la seva banda, l’alcalde de
la localitat, Josep Romaguera (9
Maçanet), va explicar que es farà
un seguiment dels errors que s’hagin pogut cometre a les urbanitzacions, i va avisar que «si algú
no ha fet la neteja, se’ls obrirà un
expedient per via executiva».

Paral·lelament als cursos de
català que organitza l’Oficina
de Tordera, també es reprendran properament les sessions
de conversa incloses dins del
programa de Voluntariat lingüístic, promogut també per
l’Oficina de Català, així com per
l’Associació de Voluntariat de
la localitat.
Aquestes sessions serveixen
de reforç per als alumnes dels
cursos de català, així com per
a totes aquelles persones que volen millorar el seu nivell de català parlat. Per a informació sobre tots els cursos i les sessions
de conversa cal adreçar-se a
l’Oficina de Català de Tordera.
D’altra banda, la regidoria de
Joventut de l’Ajuntament de
Tordera ha informat que el Consell de Joventut de la localitat té
obertes les seves portes a tots els
joves que vulguin participar en
l’elaboració del Pla Local de Joventut, així com a debatre les
diferents qüestions que es tractin en el transcurs de les reunions periòdiques del Consell.
DdeG.
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