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L’ENTITAT ASSEGURA QUE L’INFORME QUE VA OBLIGAR ATURAR-LO ES VA FER MESURANT EL SO DES DE L’APARELL

El Club de Vela encarrega un estudi
sonomètric pel canó espantaocells
El nou mesurament s’haurà de fer des dels carrers pròxims a les instal·lacions esportives
J.A.G

J.C.
BLANES

El Club Vela Blanes ha contractat els serveis d’una empresa especialitzada en el mesurament de
sons per determinar si el canó espantaocells supera els decibels,
com afirma un informe municipal.
Un informe enviat per l’Ajuntament a la Generalitat ha motivat
que provisionalment el canó s’hagi
d’aturar davant de la queixa d’uns
veïns pel soroll que feia. El gerent
del club, Carles Ramos, va explicar que la mesura que reflecteix
l’informe municipal és la que figura en el catàleg del canó i és el
soroll que emet al peu de la màquina. «Entenem que el mesurament que s’ha de fer és de fora de
les instal·lacions portuàries ja que
per nosaltres l’efectivitat del canó
ha estat totalment favorable», va
explicar Ramos. És per això, que
els propers dies és previst que es
facin les mesures de so des dels carrers propers i d’on es queixen els
veïns.
Suport veïnal al canó

El gerent del club, a més va explicar que hi ha veïns de la zona del
port que li van agrair la instal·lació del canó, ja que des que es troba en funcionament la disminució
de gavines ha estat important. La
iniciativa d’instal·lar un canó a les

El canó. Un nou estudi per comprovar el volum ha de posar de manifest si supera els decibels permesos.

instal·lacions del club es va fer per
posar fi a la problemàtica que plantejaven aquestes aus. En aquest aspecte, Ramos va manifestar que les
gavines i gavians havien arribat a
atacar el personal del club, a banda del problema d’higiene que representa la presència massiva
d’aquestes aus.
Carles Ramos va anunciar que si
el resultat de l’estudi sonomètric

que va encarregar els dóna la raó
i el soroll està per sota del permès
el canó espantaocells tornarà a funcionar.
La Direcció General de Costes va
fer aturar el soroll del canó, després d’un informe elaborat per
l’Ajuntament i davant les queixes
d’alguns veïns de la zona que manifestaven que el soroll del canó els
molestava.

L’alcalde de Blanes, Josep Marigó (PSC), va qualificar de «complicada» la resolució del conflicte
i va manifestar que possiblement
caldria buscar altres vies.
Per la seva banda el gerent del
club, Carles Ramos, va recordar
que aquest tipus d’instrument per
espantar les aus també hi és a diferents ports i que no ha creat mai
cap problema.
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Tordera demana a
Correus un estudi
per fer arribar les
cartes a les masies
TORDERA.- L'Ajuntament de Tordera va aprovar durant el ple
extraordinari de dimecres, 18
de febrer, una moció en la qual
es demanava a l'empresa Correos i Telégrafos SA la realització d'un estudi sobre el servei postal al nucli urbà i la millora del servei a les zones
allunyades del nucli, com ara
les urbanitzacions, els agregats
rurals i les masies. En aquest
sentit, el president de l'associació de veïns i de masies
d'Hortsavinyà, Oriol Valls, ha
valorat la proposta com a molt
positiva.
Els portaveus dels respectius
partits polítics amb representació municipal van coincidir
en la necessitat de millorar el
servei de Correus a tot el municipi així com estudiar la implantació de noves xarxes de telecomunicacions que permetin
l'accés a Internet i telefonia mòbil als veïns que viuen lluny del
nucli urbà. El president de l'associació de veïns i de masies
d'Hortsavinyà, Oriol Valls, en
declaracions a ràdio Tordera va
assenyalar que «caldrà seguir el
temes de prop per aconseguir
que es portin a terme».Oriol
Valls és conscient que l'únic que
pot solucionar definitivament
el tema del servei postal és l'empresa Correos i Telégrafos, SA.
El ple va aprovar per unanimitat aquesta sol·licitud proposada pel grup d'ERC, en la qual
també es demanava seguir treballant en el manteniment dels
camins rurals. DdeG

LA INSTAL·LACIÓ S’OBRIRÀ AQUEST MES I AL JUNY, JULIOL, SETEMBRE I NOVEMBRE

Santa Coloma mantindrà la
ITV mòbil durant aquest any
M.NOGUER
SANTA COLOMA DE FARNERS

L’alcalde de Santa Coloma, Antoni Solà, afirma que s’ha aconseguit que el Servei Mòbil d’Inspecció Tècnica de Vehicles continuï donant servei al municipi. En
el plenari municipal del passat 19
de gener es va acordar presentar
una reclamació a la Generalitat de
Catalunya per tal que no retirés
la ITV de la ciutat, on s’exposava
la necessitat de Santa Coloma i comarca de mantenir, sis vegades a
l’any, aquest servei. Es demanava, en definitiva, 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 aquesta inspecció. Solà explica que a principis de gener es van assabentar que
aquesta unitat mòbil no es continuaria desplaçant al municipi perquè la Direcció General de Trànsit no havia emès una resolució en
aquest sentit. Solà comentava que
la instal·lació d’un nou centre
d’ITV al polígon del Mas Gri de
Girona no significava que deixes

Antoni Solà.

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 s’instal·lava a la població, es
revisaven prop de 600 cotxes». La
petició va tenir el suport de tots
els partits polítics de Santa Coloma i s’exigia la reinstauració immediata del servei.
Des de la Direcció General de
Trànsit, s’ha resol favorablement
aquesta demanda. De moment,

s’ha acordat que es mantingui, durant aquest any, el servei d’Inspecció Tècnica de Vehicles a Santa Coloma, però s’ha reduït a 4 setmanes en lloc de 6 com s’estava
portant a terme fins al 2003. Els
mesos de març (la setmana del 29
de març al 2 d’abril), juny (del 28
de juny al 2 de juliol), setembre
(del 20 al 24) i el novembre (del
22 al 26) són els fixats perquè es
desplaci una unitat mòbil d’aquest
servei a la capital de la Selva. La
Policia Municipal ha enviat diversos comunicats als tallers mecànics de la població per informar
d’aquesta opció a tots els habitants
i també ha informat del servei als
ajuntaments dels pobles veïns com
poden ser Anglès, Sils, Sant Hilari o Riudarenes.
Solà afegeix que aquest és un
acord per aquest any, però que des
de la Generalitat no se’ls ha assegurat que es mantingui durant el
2005. Tot i així, l’alcalde comenta
que des de l’Ajuntament es continuarà insistint perquè no s’elimini el servei ja que el considera
de vital importància «des del consistori es continuarà treballant per
demostrar que el parc mòbil de
Santa Coloma i comarca va en augment i és necessari mantenir un
equipament itinerant d’aquestes
característiques».

Trobada. Jordi Iglesias i el representant de Breda di Piave.

Industrials de Breda di
Piave visiten la Selva
per establir vincles
DdeG
SANTA COLOMA DE FARNERS

El tinent alcalde de l’Ajuntament de Breda di Piave, municipi de la regió de Vènet a Itàlia, i una delegació d’industrials
i empresaris de diferents sectors, com els formatges, vins i
vivers, entre d’altres productes, han estat visitant del 27 de
febrer a l’1 de març la comarca de la Selva per tal d’establir
noves relacions i vincles en el

futur entre aquesta regió i Catalunya.
Els representants municipals de
Breda di Piave ja havien mantingut diferents intercanvis amb el
municipi català que porta el mateix nom i havien iniciat el procés d’agermanament entre ambdós municipis.
El president del Consell Comarcal de la Selva, Jordi Iglesias,
va rebre els empresaris a la seu de
l’ens supramunicipal per tractar
diferents temes sobre les possibles
relacions industrials i comercials.

