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El Casal de la Dona
de Tordera estarà
gestionat per una
junta provisional

EL GOVERN DESCARTA ANUL·LAR EL PERMÍS PER NO EVITAR PAGAR INDEMNITZACIONS A L’EMPRESA PROMOTORA

Mundet diu que esgotarà la via penal
per resoldre l’enderroc de l’hotel

TORDERA .- El casal de la dona
de Tordera estarà format, fins
al mes de juny, per una junta
gestora. L'entitat va celebrar fa
uns dies una assemblea extraordinària, on un grup de sòcies
van decidir formar una junta
gestora i evitar la dissolució de
l'entitat.
El passat 28 de gener, la presidenta de l'entitat i la seva junta havien renunciat del seu càrrec per motius personals, fet
que posava en perill la continuïtat de l'associació.
La junta gestora designada
en l'assemblea, gestionarà l'entitat fins el mes de juny, data en
la qual està previst que s'elegeixi una junta directiva estable.
La ja expresidenta de l’entitat,Sara Nicolau, va explicar en
declaracions a Ràdio Tordera
«que la junta gestora haurà de
treballar a partir d'ara en el canvi de local de l'entitat, ja que
aquest diumenge l'associació
haurà d'abandonar l'actual local del carrer ciutadans i en
aquest moments s'està treballant en la recerca d'un nou edifici per poder desenvolupar les
activitats».
A més en el transcurs de la
reunió celebrada dijous passat l'assemblea va garantir la
continuïtat de les activitats programades, a l'espera del nou local de l'entitat.
El casal de la dona, compta
actualment amb més de 400 sòcies, que participen al llarg de
l'any en diversos tallers, cursets
i activitats. Des de un bon principi la creació d’aquesta entitat va tenir una bona acollida
per les dones de la localitat que
s’hi van inscriure de manera
massiva en els seus inicis. DdeG

L’alcaldessa del PSC ordena paralitzar les vies administratives fins que decideixi el jutjat
IRIS

J.MELÉNDEZ
TOSSA DE MAR

L’Ajuntament de Tossa de Mar,
governat per PSC i ERC, ha paralitzat totes les accions administratives envers el cas de l’hotel d’Horta Perot esperant que sigui la via
penal la que determini quins van
ser els fets i qui van ser els responsables en l’afer de la construcció de l’hotel sense els permisos necessaris.
Aquesta és la resposta oficial del
consistori a l’informe de la Direcció General d’Urbanisme en el qual
s’assegurava que una part dels permisos de construcció de l’Hotel
Golden Bahia, donats per l’anterior govern de CiU i AET, no eren
vàlids o, fins i tot, ni existien i on
s‚instava a l’Ajuntament a declarar nul·la de ple dret la llicència
d’obres.
L’alcaldessa de Tossa, Pilar Mundet (PSC), que donarà compte
d’aquesta resposta durant el plenari d‚avui a la nit, explica que «donat que el PSC de Tossa, en el seu
dia, va iniciar la via penal demanant responsabilitats per aquest
fet, el que farem ara serà paralitzar totes les accions administratives esperant que sigui un jutge
penal qui dictamini sentència». De
totes maneres, Mundet, que ha facilitat tota la documentació a tots
els regidors, reconeix que aquesta sentència, al ser per via penal,
podria trigar a arribar uns dos, tres
o, fins i tot, quatre anys, però assegura que «és la millor solució
perquè declarar la nul·litat de ple
dret de la llicència, tal i com de-

Golden Bahia. La solució als problemes generats per la construcció es podrà allargar diversos anys.

manava Urbanisme, podria tenir
conseqüències econòmiques inassumibles pel consistori en el cas
que la promotora de l’hotel reclamés una indemnització, ja que podrien argumentar que l’equip de
govern anterior els hi va facilitar la llicència d’obres».
L’alcaldessa socialista ha explicat que aquesta resposta ha estat
formada després d’haver consultat, entre d’altres, el Doctor Joan
Manel Trayter, que havia format
part del Tribunal Superior de Jus-

tícia de Catalunya (TSJC) i que actualment és professor de la Universitat de Girona (UdG). Segons
Mundet, «es va demanar un informe extern per tenir una visió
objectiva del tema i ens aconsellava el que finalment hem fet». Tanmateix, l’alcaldessa ha assegurat
que «l’Ajuntament no emprendrà
cap acció contra l’hotel perquè esperarem la resolució via penal. Si,
per exemple, algun dia s’hagués
d’enderrocar alguna part de l’hotel, serà perquè un jutge ho ha dic-

taminat i no perquè aquest equip
de govern ho ha impulsat».
D’altra banda, Mundet ha criticat que, des de l’oposició, s’assenyali que la resposta havia d‚anar
encaminada a defensar els tècnics
municipals quan «els membres de
l’anterior govern, en el seu dia, van
excusar la seva responsabilitat política dient que havien estat els tècnics municipals els que, amb els
seus informes, havien facilitat la
llicència a la promotora de l’hotel».

OPINIÓ

M.MONTSERRAT MEDALLA CUFÍ

Per Carnaval tot s’hi val

«Palestina, un
siglo de sangre
y lágrimas»
Dr. Radi M. Al-Shuaibi
President de la Fundación Centro
Árabe de Barcelona i de la
Comunitat Palestina de
Catalunya i Balears.

Tribuna Girona el convida a la
conferència que se celebrarà

Avui
A les 20.00 a l'Auditori Narcís de Carreras de «la Caixa»
Nota: Per assistir-hi cal reservar lloc al telèfon: 972 413 106

arnestoltes, quinze voltes, de Nadal a més a
més, tots els dies fossin festa i la Quaresma mai vingués».
«Després de la Candelera, Carnestoltes ve al darrere».
Un dia assolellat. Al matí, desfilada per Lloret. A la tarda, desfilada per Blanes.
Hi ha bon rotllo, entre la gent
que hi participa. La música ens
envolta de ritme i les serpentines i els paperets, el color i l’alegria (sigui real o emmascarada)
ens fan passar una bona estona.
Canviem el xip: A dins de l’Illa
fantàstica (la carrossa del Carnestoltes) hi ha un bon clima,
atmosfèric i de l’altre. El rei Carnestoltes, amb el seu vestit vermell, fa goig. Llàstima que les
noies maques que el varen
acompanyar en la seva arribada
tinguin altres coses a fer a l’hora
de la rua del diumenge.
A dins de l’illa tot és fantàstic. Les palmeres amb els cocos,
els troncs, les màscares que co-

«C

Cal vetllar perquè no
se’ns escapés un pit o
un no a la violència»...
no se sap mai amb qui
et pots trobar...
breixen les coses lletges que no poden estar a la vista...
A dins de l’illa tot és disbauxa.
Serpentines, paperets, somriures,
gestos amables, gestos de broma,
lluentines, purpurina...
La gent de fora es mira l’illa. Uns
amb curiositat, uns amb aprovació, d’altres amb resignació, alguns,
amb reprovació i fins i tot hi ha algú
que amb indignació. Les fantasies
que ballen per terra ferma són molt
més creïbles, més assequibles, provoquen més somriures.
La música de festa no ens permet, des de dintre, fer-nos una idea
del que ens diuen des de fora. Sol
passar. Ens sembla endevinar que
algú ens comenta que no se’ns veu.
I què? És que les palmeres de l’illa
ens tapen una mica, senyor, però

l’important no som nosaltres. Vostè
fixi’s bé en l’aparador. És el que
compta. Nosaltres només ballem,
somriem i participem de la gresca.
La música continua, ens emborratxa i saltem dins del que està
permès i ballem dins del políticament correcte, cal vetllar perquè
no se’ns escapés un pit o un «no a
la violència»... no se sap mai amb
qui et pots trobar... i encara acabaríem mal parats!
La controlada disbauxa també fa
que gairebé no ens assabentem de
què més ens demanen... però diria que ens demanen caramels. No,
senyora, no en tenim, de caramels.
Això, els Reis. O potser, per un euro,
al súper n’hi omplirien una bossa.
Al cap del dia comencen a notarse les conseqüències de la ballaruga per tot el cos. És llavors, amb
el cos fet pols, quan et relaxes i et
dius a veure si l’illa famosa també
quedarà emmascarada per serpentines, paperets, purpurina i lluentines» i la vida dels blanencs s’acabarà convertint en un veritable Carnaval.

