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L’ALCALDE, XAVIER CRESPO, CONFIA EN EL SUPORT DE LA GENERALITAT PER ALLEUGERIR LA MARXA DE L’EQUIPAMENT

Lloret troba «precipitat» l’anunci
d’Interior sobre la marxa del Casino
El govern municipal de CiU i PPC anuncien que presentaran igualment el recurs d’alçada
IRIS

J.CAUPENA
LLORET DE MAR

L’alcalde de Lloret de Mar, el convergent Xavier Crespo, i el seu soci
de govern, Joaquim Teixidor (PP),
van qualificar les declaracions de
la consellera d’Interior, de la Generalitat de Catalunya, Montserrat
Tura, de «precipitades». Tal com
publicava ahir Diari de Girona, la
consellera va anunciar a Lloret de
Mar que el recurs d’alçada que volia presentar l’Ajuntament de Lloret no serviria per fer canviar la
ubicació del casino que ja s’ha previst als baixos de l’hotel Tarraco de
Tarragona. Els dos socis de govern
van coincidir en afirmar que
«aquestes declaracions de la consellera estan fora de lloc, ja que Lloret de Mar està en una situació de
ple dret per presentar tots els arguments legals adients per tal que
el recurs prosperi i es revoqui la
decisió de la marxa del Casino.
Igualment creiem, que fer aquestes declaracions, sense haver-se presentat el recurs, i per tant, sense
que la consellera hagi pogut llegir
els arguments presentats per
l’Ajuntament de Lloret, són desafortunades, ja que generen malestar i fan evident que no és té en
compte l’opinió del municipi».
D’altra banda, Xavier Crespo es
va mostrar confiat que la Generalitat de Catalunya farà una inversió econòmica per crear infraestructures turístiques que ajudin
al reposicionament del municipi
en aquesta matèria i assegurin un
lloc de treball a les 160 persones
que quedarien afectades per la

Vilobí d’Onyar va
obtenir més de 200
tones de material
orgànic l’any passat
VILOBÍ D’ONYAR- La recollida selectiva d'escombraries durant
l’any passat a Vilobí va aconseguir recuperar més de 205 tones de material orgànic. La
campanya de recollida selectiva, que es va iniciar el passat
mes de maig, ha permès transportar a la planta de compostatge de Santa Coloma un total de 205.700 milers de quilos.
Per mesos, els resultats van ser
aquests, expressats en milers
de quilos: maig (21.000), juny
(28.660), juliol (26.040), agost
(28.900), setembre (27.760),
octubre (26.500), novembre
(21.780) i desembre (25.060).
Tant o més important que
aquestes quantitats és el grau
de puresa de la recollida selectiva que es fa a Vilobí d'Onyar, que se situa, només, entre
un 5 per cent i un 6 per cent de
materials de rebuig (impropis),
mentre que la mitjana d'altres
municipis aquest índex està per
sobre del 15 per cent i fins i
tot del 20 per cent.

La recollida «porta a porta»
El Casino. La consellera d’Interior, Montserrat Tura, va confirmar dimarts a la nit la marxa cap a Tarragona.

marxa del Casino.
La consellera d’Interior del Govern Català es va mostrar molt clara en l’afer del Casino la nit de dimarts a Lloret de Mar, on es va desplaçar per participar en un acte
polític de campanya. Per Tura l’expedient estava correctament tramitat.
«Hi ha una llei que marca el
nombre de Casinos i els titulars del
de Lloret han fet ús de les seves
llibertats i han decidit emportarse’l», va manifestar la consellera,
que ja va anunciar alhora que de
ben poc servirà el recurs d’alçada
que vol presentar l’Ajuntament de

FOMENTARÀ EL TREBALL DE DIFERENTS COL·LECTIUS

Lloret de Mar per evitar la ja anunciada marxa del Casino. De totes
maneres Tura va qualificar de «socialment discutible» la marxa del
Casino.
La consellera va explicar que ara
per ara no hi ha la voluntat de canviar la Llei de jocs de la Generalitat que regula aquests equipaments. En aquest aspecte, va criticar que darrerament el diputat al
Congrés, Jordi de Juan(PPC), demanés una reforma de la llei i
s’apliqués la que s’utilitza a València on es permeten delegacions del
Casino. Així, Tura va demanar a
De Juan que es posi d’acord amb

els seus companys al Parlament
perqué ells són contraris a modificar la llei.
La consellera va ser molt explícita amb la marxa del Casino a Tarragona, tot i que va explicar que
des del Govern de la Generalitat i
amb els partits polítics de Lloret es
treballa per dotar el municipi d’incentius turístics que ajudin a superar la pèrdua del Casino de la localitat. L’alcalde va anunciar una
roda de premsa per avui on es plantejaran els arguments del recurs
d’alçada que presenta l’Ajuntament
de Lloret per la marxa del Casino.

El fet que a Vilobí d'Onyar
es faci la recollida selectiva
«porta a porta» és determinant
per a la puresa de la fracció
orgànica que es recicla, a diferència dels municipis en què
només hi ha en funcionament
els contenidors de color marró.
Encara pel que fa a la quantitat de facció orgànica recollida a Vilobí d'Onyar en nou mesos de l'any 2003, val a dir que
està per sobre de les quantitats
recollides en altres municipis
selvatans durant tot l'any, com
és el cas d'Anglès, Tossa, Caldes de Malavella, Arbúcies i
Sant Hilari Sacalm. J. A. G.

LES EMPRESES QUE L’UTILITZIN TINDRAN PRIORITAT EN LES CONCESSIONS

Les entitats de Tordera El Consell vol promocionar
es sumen a un projecte l’ús del biodièsel a la Selva
de xarxa electrònica
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SANTA COLOMA DE FARNERS

J.A.G.
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Les entitats de Tordera compten
amb una nova eina de treball a la
xarxa anomenada Xarxanet. Promoguda per l’Institut Català del
Voluntariat aquest és el portal de
la xarxa Associativa i de Voluntariat de Catalunya que es va posar
en marxa el passat estiu.
El projecte, que es va presentar
ahir al teatre Clavé a càrrec del gerent de l'Incavol, Josep M. Canyelles, és un punt on conflueixen
associacions i voluntaris en els àmbits social, ambiental, cooperació
i drets humans i comunitari, entre d’altres. En aquest sentit les entitats torderenques podran compartir informació, serveis, projectes, tot facilitant el treball en xarxa
entre entitats, persones, federacions, escoles, administracions,
empreses i universitats, entre d’altres.
Segons van manifestar respon-

sables del projecte Xarxanet.org és
un espai de treball i confluència
per l'associacionisme, amb una clara voluntat de cogestió, compromís i responsabilitat ètica.
Generar dinàmiques

Un punt de trobada per generar
dinàmiques obertes i espontànies,
que potenciï el treball i la confluència entre les associacions i que
permeti millorar la visió de conjunt de les xarxes associatives de
Catalunya». En aquest sentit, «les
entitats són les veritables protagonistes de Xarxanet.org. Elles són
les gestores i potenciadores de les
àrees i els serveis del portal, fent
accessible una informació fiable,
d'actualitat i de qualitat i establint
mecanismes de relació i interacció
entre el món associatiu i la ciutadania», van afegir.
Entre d’altres serveis, el portal
incorpora recursos, publicacions,
cercador d'entitats i àrea d'usuaris.

El Consell de la Selva té intenció de promocionar la utilització de combustible biodièsel entre els transportistes que
té contractats. D'aquesta manera, aquelles empreses que emprin aquest carburant «ecològic» tindran prioriat quan es
convoqui un concurs per optar a un servei. Segons va manifestar el gerent del Consell Comarcal de la Selva, Jaume Figueras, l'ens comarcal selvatà
pren consciència de la necessitat d'apostar per les energies renovables «a partir d'unes jornades sobre energies que es fan
l'any 2002 a la comarca». A més,
«també és important un document de diagnosi elaborat en el
marc de l'Agenda 21 per la Universitat de Girona». En base a
tota aquesta informació, el consell selvatà va decidir posar fil
a l’agulla de cara a assolir un
major compromís amb el medi
natural, «ens hi vèiem quasi

Presentació. L’acte va reunir una representació de transportistes.

obligats perquè en aquest consell
tenim un departament de Medi
Ambient molt potent». D’aquesta manera, una vintena de transportistes de la comarca van ser
convocats ahir a Santa Coloma de
Farners per assistir a una conferència sobre aquest tipus de carburant i per informar-los dels
avantatges que té pensat oferir el
consell a aquells que l'utilitzin. Bà-

sicament els incentius se centren
a l'hora de la contractació dels serveis que depenen de la gestió del
consell, principalment transport
escolar i recollida de residus, i el
gerent ja va avançar que els empresaris que treballin amb biodièsel tindran certa prioritat a l’hora
de l’adjudicació. El biodièsel que
s’extreu d’olis de cuina té el mateix preu que el carburant actual.

