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CRITIQUEN LA «MANCA DE GOVERN» PERQUÈ «S’HAN ANTEPOSAT ELS INTERESSOS DE PARTIT AL BENEFICI GENERAL»

La CUPA acusa ERC d’Arbúcies de
desviar una ajuda de la Diputació
L’oposició assegura que s’han utilitzat els diners d’una urbanització per asfaltar una plaça
ESTEVE PUIG
ARBÚCIES

La Candidatura Unitària i Popular d’Arbúcies (CUPA) ha qualificat «d’inestabilitat i manca de
govern» els darrers vuits primers
mesos del nou govern municipal
format per ERC i AIPA. La CUPA
assenyala com a exemple que s’han
han desviat diners d’uan ajuda de
la Diputació per asfaltar una plaça.
Aquesta crítica encapçala el primer número del butlletí d’opinió
que ha fet repartir per la població.
Entre altres coses, els membres
de l’autodenominada «Plataforma
d’opinió de l’Esquerra Nacional
d’Arbúcies» qualifiquen de «pacte de la vergonya» l’equip d’ERC
i AIPA en anteposar els seus interessos partidistes per sobre del benefici general.
L’oposició també considera que
en aquesta etapa inicial de l’Ajuntament s’ha paralitzat la gestió municipal i limitat els drets democràtics i participatius dels arbuciencs, perquè ERC i AIPA han
aturat totes les obres i projectes
iniciats per CUPA durant el seu
mandat anterior. Entre les obres i
serveis importants d’Arbúcies que
es troben paralitzats, s’esmenten
el polígon industrial Cal Xic; durant 10 anys la CUPA havia esmerçat esforços per resoldre la
manca de sòl industrial «encara
que oficialment l’equip de govern
tingui la barra de negar-ho», diuen
els autors del butlletí.
Com un altre exemple de paralització, la CUPA cita la previsible nova plaça de Can Torrent ja
que després d’adquirir 300 metres

Tordera ultima la
construcció del nou
pavelló esportiu
ubicat a Mas Ros
TORDERA.- Tordera està enllestint les obres de construcció del
pavelló municipal. Després de
mesos de treballs i crítiques de
l'oposició, l'equip de govern de
CiU podrà estrenar un dels
equipament més reclamats per
les entitats esportives.
El pavelló s'ha construït a la
zona del Mas Ros, a la cantonada entre l'avinguda Països
Catalans, on estarà l'entrada
principal, i el carrer Girona.
El nou pavelló està format per
una pista central divisible en
tres pistes. 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.

L’equipament

Pacte de govern. Republicans i independents van deixar fora els membres de la CUPA.

de terreny per fer un espai enjardinat i remodelar una part del carrer Castell per ser inaugurat el
passat octubre, «ERC atura les
obres amb 8 mesos perduts i un
espai municipal abandonat i sense ús», explica el butlletí.
Un altre dels temes tractats és el
de la urbanització Joia del Montseny ja que després d’acordar amb
els veïns el projecte del nou accés
amb les seves aportacions econòmiques i una subvenció de la Diputació de Girona «ERC no només ho atura tot sinó que utilitza

els diners de la subvenció per asfaltar la plaça de Can Torrent». En
aquest indret, s’hi ha fet un nou
aparcament per a mig centenar de
vehicles. La CUPA afegeix que els
republicans «maregen la perdiu»
amb modificacions al projecte del
nou poliesportiu, rebaixen instal·lacions i perden el temps en una
obra encara per començar.
El document també parla del
temps perdut en les naus de Ca
l’Ayats cedides gratuïtament a l’anterior ajuntament presidit per la
CUPA, per dividir-les en locals

d’assaig per als músics joves, sala
de ball, concerts i actuacions. Segons l’escrit, tot això és degut a la
manca d’un programa de govern
i a la pràctica habitual de la demagògia i el sectarisme dels republicants «i només des d’aquesta perspectiva es pot entendre el
pacte entre ERC i AIPA», indica
el butlletí, el qual afegeix que «sort
de l’estructura municipal i la previsió de projectes que havia fet la
CUPA, perquè han impedit que
el nostre poble patís una paràlisi
fatal».

El projecte del pavelló 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, zona de musculació, bar i un espai per a les
instal·lacions tècniques. A més,
el projecte també inclou tot tipus de material esportiu com
ara: cistelles de bàquet, porteries, xarxes de voleibol, de bàdminton i aparells de gimnàstica.
El regidor d'Esports, Rafel
Matas, en declaracions a Ràdio
Tordera va reconèixer que el pavelló s'ha retardat dels terminis
previstos. Tot i això, Matas va
destacar que finalment tothom
podrà gaudir del nou equipament. El nou pavelló poliesportiu estarà adreçat sobretot
als esports com el bàsquet, el
futbol sala, el voleibol, l'handbol, el bàdminton i per a l'esport de les escoles. DdeG
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Habitatge inestable
a poc un polític va
declarar que a la Selva
sobraven
segones
residències.
Anem pel camí que aviat en
sobrin fins i tot de terceres.
Algun dia la febre
constructora s’haurà d’acabar.
Almenys, quan ja no quedi sòl
urbanitzable. Però segur que
se n’inventaran d’altres per
evitar que els maldecaps
s’allunyin dels ciutadans.
Mentrestant, n’hi ha que, a
banda del preu desorbitat que
hagin d’haver pagat pel seu
flamant habitatge d’escassos
90 m2, tot llaçant-se a la gola
la soga de trenta anys
d’hipoteca,
ja
estan
començant a patir les
conseqüències de les presses
i els nyaps, fruit de
l’especulació i la incúria.
Sense anar més lluny, els
veïns d’un immoble del barri
Mas Florit de Blanes, que
encara no fa tres mesos que hi
viuen i ja han notat que
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l’edifici se’ls inclina. Com si, en
lloc de trobar-se en terra ferma
(qui ens n’assegura mai
l’estabilitat?), naveguessin a bord
del bergantí que dóna nom al
carrer en qüestió.
L’afer ha enfrontat l’empresa
constructora i l’Ajuntament de
Blanes, que, segons expert
dictamen del seu regidor
d’Urbanisme, serà de difícil
solució.
Una parella jove compra, amb
tota la bona fe del món, un niu
d’amor que els aixoplugui mentre
duri l’entesa o la mort cristiana
els separi. Donen per sentat que
els diners que inverteixen són,
avui més que mai, un valor segur.
La propietat, han après dels seus
pares, mai no els la podran
prendre. Si vénen temps dolents,
sempre tindran quelcom a què
aferrar-se. Saben que el món gira,
però no creuen que a ells en
concret els hagi d’afectar.
Tanmateix, de la nit al dia el piset
se’ls comença a esquerdar, tot
amenaçant de desbaratar el conte

de la lletera de les seves il·lusions.
La
constructora,
que
suposadament ofereix uns anys
de garantia per l’obra acabada,
i que sens dubte no va fer un pas
si no era amb el llenguatge del
xecs pel mig, no corre tant a
l’hora de les esmenes.
L’Administració s’inventa
excuses i subterfugis legals per
rentar-se’n les mans (i bé que
fa, què carai!). I els que pateixen
són els veïns, tot romanent amb
el neguit de si la casa se’ls ensorra
mentre dormen.
És molt fàcil parlar i passarse la pilota els uns als altres: que
si la constructora, que si la
promotora, que si el consistori,
que si el Govern de la Generalitat.
A
qui
competeix
la
responsabilitat última? O és que
els buits legals i les contradiccions
administratives estan disposades
de manera que, en cas de
conflicte, el ciutadà en sigui l’únic
perjudicat, i sigui com sigui es
trobi del tot indefens davant de
la gran màquina?

En marxa. Les obres de la carretera ja s’han iniciat.

Inicien les obres de
millora de la GI-600
J.C.
BLANES

La Generalitat de Catalunya
ha iniciat recentment els treballs de millora i ampliació de
la carretera GI-600 de Blanes
a Tordera. El projecte, costejat en la seva totalitat pel Govern català, preveu fer de nou

els dos vials ja que l’asfalt es troba en molt mal estat, i fer un carril bici.
Precisament els darrers dies
han iniciat els treballs que han
consistit a senyalitzar la nova amplada del vial i a netejar-lo amb
una màquina excavadora. En determinats moments s’han registrat retencions.

