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ELS PROMOTORS VOLEN CONSTRUIR 10 XALETS EN EL SECTOR DE CAMÍ DE MARINA DE LA POBLACIÓ SELVATANA

Tossa atura unes obres a prop d’un
penya-segat que no tenen llicència
Una excavadora treballava dilluns fent els primers moviments de terra sense permisos
J. MELÉNDEZ

JORDI MELÉNDEZ
TOSSA DE MAR

L’Ajuntament de Tossa de Mar
ha aturat unes obres al sector de
Camí de Marina que, tot i que no
tenien els permisos pertinents, s’estaven tirant endavant igualment.
La intenció dels promotors era
construir-hi 10 xalets durant l’any
2004, amb la possibilitat de ferne uns altres 2 més endavant.
L’alcaldessa de la població, Pilar
Mundet (PSC), ha explicat que,
fa uns mesos, l’equip de govern actual, format per PSC i ERC, va decretar la suspensió de les llicències
d’obres que havia permès l’anterior govern de CiU i AET en aquest
sector. Per aquest fet, els promotors van recórrer i una jutgessa els
va donar la raó en primera instància, però va permetre a l’Ajuntament que pogués presentar al·legacions en un termini de deu dies.
Segons Mundet, «s’han presentat
les al·legacions i ara havíem d’esperar que es resolgués el cas, però
els promotors han començat els
moviments de terra al sector sense esperar la resolució del període
d’al·legacions». A més a més, segons l’alcaldessa, «en aquests moments no hi ha cap paper que avali el fet de poder dur a terme aquestes obres, per tant, estem en plenes
condicions de poder-les suspendre
i paralitzar».
Una excavadora ja hi treballava

Mundet explica que, durant la
tarda de dilluns passat, van assebentar-se que en el sector de Camí
de Marina, que es troba en un dels
penya-segats a prop de la platja d’Es
Codolar, hi havia entrat una màquina excavadora a fer feines de
moviments de terra. Va ser llavors
quan la mateixa alcaldessa, acompanyada per membres de la Policia Local, es van desplaçar precipitadament al llocs dels fets i van
comprovar que «s’havien dut a terme unes tasques d’excavació que,
en aquests moments, no estan em-

Camí de Marina. Els promotors han començat el moviment de terres, tot i que no disposaven de llicència d’obres.

parades per cap llicència d’obres».
Per Mundet, «hem enganxat els
promotors obrint un camí sense
permís i començant els moviments
de terres d’una manera absolutament intolerable».
L’alcaldessa de Tossa assegura
que «aquest equip de govern serà
absolutament estricte i contundent
en aquest tema i tirarà endavant
amb la força i els recursos que calgui». Així, Mundet ha aprofitat per
criticar que el govern de CiU i AET
afavorís, mitjançant una modificació del Pla general, el desplaçament del camí de ronda que hi ha
al sector per «poder permetre la
construcció dels xalets». En aquest
sentit, l’alcaldessa socialista ha destacat que «per estar en un Ajuntament planificant el territori i consentir que, a l’any 2004, es construeixin 10 xalets a primera línia
de mar i en un indret que té la mateixa vàlua que pot tenir pels blanencs Pinya de Rosa, crec que, per
fer això, no val la pena dedicar-se

a la política, ja que no seríem uns
bons defensors dels interessos generals de la població».
Mundet afirma que plantejarà
una lluita aferrissada per preservar
el litoral tossenc. Per l’alcaldessa,
«les accions urbanístiques a la costa són irreversibles. Trenquen la
imatge de la població i Tossa no
pot seguir massificant-se més. Ja
ha crescut i s’ha destruït massa».
Tanmateix, segons Pilar Mundet, «també lluitarem contra la planificació urbanística que es va fer
en el seu dia, ja que és absolutament inadmissible que es deixés fer
10 xalets en aquella zona». En
aquest sentit, l’alcaldessa ha assenyalat que «hem al·legat a Urbanisme de la Generalitat que el Pla
Litoral també intervingui en zones
que siguin urbanitzables però no
edificades encara, com és aquest
cas, i més tenint en compte que el
sector de Camí de Marina no es
troba afectat pel pla per pocs metres».

Pilar Mundet considera que tots
els ajuntaments haurien de formar
part d’aquesta acció, ja que «ara
toca endreçar una mica el territori
perquè hi ha llocs en el quals és absolutament indiscutible que no s’hi
pot edificar, com és el cas de Camí
de Marina».
En aquest aspecte, l’alcaldessa de
Tossa ha demanat la col·laboració
de tothom i ja ha avançat que alguna associació tossenca ha començat a demanar suport als vilatants per sensibilitzar encara més
l’administració autonòmica i perquè «siguem tots capaços de poder
evitar aquestes actuacions».
No és la primera vegada que
aquest equip de govern ha d’aturar unes obres «il·legals», ja que, fa
pocs dies, la regidoria d’Urbanisme de l’Ajuntament de Tossa de
Mar va paralitzar uns altres moviments de terres que s’estaven realitzant sense els permisos corresponents al sector de la Vil·la Romana dels Ametllers.

Editen un llibre que
recull les activitats
de lleure per aquest
estiu a la comarca
SANTA COLOMA DE FARNERS.- L’oficina de Serveis a la Joventut del
Consell Comarcal de la Selva ha
editat com cada any, un dels
projectes inclosos en el programa d’activitats per a l’any
2004 és la publicació d’un llibret que inclou el major nombre possible d’activitats que es
desenvolupen a l’estiu a la comarca i són propostes de lleure per als infants i joves de la
comarca.
El llibret tindrà una tirada de
20.000 exemplars i es repartirà
de manera gratuïta entre tots
els infants i joves a través dels
centres d’ensenyament de la comarca.
A banda de les activitats que
organitzin els ajuntaments i altres administracions també hi
pensem incloure les que duguin
a terme les entitats o associacions de cada municipi. DdeG

La Plataforma per la
Pau de Blanes
realitza un acte
contra la guerra
BLANES.- La Plataforma per la
Pau de Blanes ha convocat a les
vuit d’aquest vespre una concentració contra l'ocupació de
l'Iraq i Palestina davant de
l’ajuntament.
Aquesta ubicació va ser l’escenari de la concentració que
es va portar a terme per rebutjar els atemptats de Madrid que
va aplegar el voltant de 3.000
persones, en una de les majors
concentracions que han realitzat al muncipi. L’acte,que va ser
convocat per l’entitat per tots
aquells que no poguessin anar
a la manifestació de Girona, va
superar les expectatives de la
plataforma que va animar la
ciutadania a manifestar-se de
nou.
L’acte d’avui s’emmarca en
els actes de convocatòria internacional del primer aniversari de l'inici de la invasió de l'Iraq - En solidaritat amb l'Iraq
i Palestina. J.A.G.

L’EXPERIÈNCIA S’HA REALITZAT AMB ESCOLARS

LES OBRES ES VAN INICIAR L’ANY 2002 HI HAN COSTAT UNS 2 MILIONS D’EUROS

El Consell realitza un taller
de mediació de conflictes

Tordera inaugura finalment
el pavelló aquest dissabte

DdeG
SANTA COLOMA DE FARNERS

Dos educadors socials de l’equip
de serveis socials del Consell Comarcal de la Selva, la Sílvia Sureda i en Sera Sánchez, han portat
a terme recentment un taller de
mediació i resolució de conflictes
amb l’objectiu de contribuir a
l’aprenentatge de valors i actituds
que ajudin els joves a gestionar
d’una manera més harmònica les
seves relacions amb els altres.
Els educadors partien de la base
que els conflictes són inherents a
la interacció humana i que ni es
poden evitar ni s’han de voler evitar. El que sí que es pot treballar és

una manera positiva de gestionar
els conflictes amb l’altre a fi d’arribar a acords satisfactoris per a totes les parts. Es tracta, doncs, de
tenir una visió més positiva del
conflicte com a element comunicatiu que ens pot fer créixer i conèixer més a fons l’altre.També va ser
molt interessant per als alumnes
conèixer la possibilitat que un mediador ajudi a trobar solucions
consensuades i satisfactòries a les
parts que estan enfrontades.
En definitiva, una experiència
on es plantejava una altra manera més positiva d’entendre els conflictes i que pot servir per donar
respostes més conciliadores i pacífiques a situacions de la vida diària.

DdeG
TORDERA

L’alcalde de Tordera, Joan
Carles Garcia, i el secretari general de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, Rafel
Niubò, inauguraran aquest
proper dissabte, dia 20, el nou
pavelló poliesportiu municipal
de Tordera.
L’acte començarà a les sis de
la tarda i constarà de dues parts.
Durant la primera es farà l’acte
oficial d’inauguració, que estableix l’obertura de portes de
l’equipament, la descoberta
d’una placa commemorativa,
la visita guiada per les instal·la-

cions i els parlaments inaugurals.
Seguidament hi haurà un refrigeri per als assistents i a les set
de la tarda es donarà inici a la part
lúdicofestiva de l’acte amb un partit de bàsquet entre un combinat del Club Bàsquet Tordera i
una selecció d’exjugadors de la
secció de bàsquet del FC Barcelona.
Amb la inauguració del nou pavelló poliesportiu municipal es
posa el punt i final a unes obres
que van començar l’any 2002 i que
han tingut un cost superior als
dos milions d’euros.
La gestió de la construcció de
l’equipament ha estat a càrrec de
l’empresa pública municipal TUA.

El nou pavelló municipal donarà
cabuda a esports com ara el bàsquet, el futbol sala, el voleibol,
l’handbol o la gimnàstica i està
preparat per acollir altres activitats de caràcter lúdic. Fins al
momnet l’activitat esportiva es
desenvolupava principlamnet a la
pista de l’Amistat que l’Ajuntament va cobrir amb un sostre per
habilitar-ho d’alguna manera.
Una altra de les instal·lacions esportives és el pavelló parroquial
on només es disputen els partits
d’hoquei sobre patins. Amb
aquest nou equipament es consolida un pavelló molt esperat i
alhora reivindicat per les diferents
entitats esportives de la localitat.

