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LA QUEIXA FETA PÚBLICA PER L’ALCALDE, ROBERT FAURIA, HA FET REPLANTEJAR ALS TÈCNICS COM EXECUTAR L’OBRA

L’Ajuntament de
Tordera dedica una
setmana a prevenció
de riscos laborals

El Govern canvia de criteri i no tallarà
el trànsit a la carretera de Sant Hilari
Els treballs de reparació del ferm es faran per carrils i es donarà pas alternatiu als vehicles
IRIS

ESTEVE PUIG
ARBÚCIES/SANT HILARI

La Direcció General de Carreteres ha rectificat i ara ha anunciat que no tallarà el tram de la
carretera de Sant Hilari-Arbúcies
arran de les obres de reforç del
paviment que varen començar ara
fa onze dies. Així, doncs, la queixa formulada a la Generalitat de
Catalunya per l’Ajuntament de
Sant Hilari Sacalm ha donat un
bon resultat.
L’alcalde, Robert Fauria (CiU),
va manifestar que el director general de Carreteres, Jordi Follia,
li havia confirmat que les obres es
farien per carrils i en conseqüència no hi hauria cap interrupció
del trànsit perquè es donaria pas
alternatiu per l’altre costat del vial.
«Aquesta era la nostra petició
que sortosament ha tingut una
resposta afirmativa», va dir Fauria. I és que l’anunci inicial que la
carretera es tallaria, havia originat una gran preocupació tant a
Sant Hilari com als pobles de la
rodalia per la volta que s’hauria
hagut de fer per sortir i arribar
al municipi.
En principi el Servei Territorial
de Carreteres a Girona havia decidit desviar la circulació per
trams alternatius, com coll de Revell i Santa Coloma de Farners,
«vials que no es troben en condicions perquè són estrets i plens
de revolts per poder suportar el
volum de vehicles que entren i
surten de Sant Hilari» indicà Fauria.

Obres. L’anunciat tall de la carretera va aixecar les crítiques de l’alcalde de Sant Hilari, Robert Fauria.

La decisió del Departament de
Carreteres s’ha pres després de visitar la zona i fer una valoració
del problema.
Més de 150 camions

Cal considerar que a més de les
persones que diàriament treballen a altres pobles de la comarca, més de 150 camions provinents de la planta embotelladora Font Vella circulen per aquest
tram de deu quilòmetres de la GI-

550, a part dels vehicles que han
d’anar fins a Hostalric o Sant Celoni per agafar l’autopista que va
cap a França i Barcelona.
La millora del paviment consisteix en un fressat de la calçada, el reciclatge in situ del material per tornar-lo a escampar en
fred i, finalment, una altra capa
d’asfaltatge en calent.
D’aquesta manera la carretera
que uneix els dos municipis quedarà en bones condicions, el con-

trari d’ara que es troba plena
d’esquerdes i forats, principalment en sentit descendent per on
circulen els camions de gran tonatge que baixen carregats d’aigua mineral.
El que que sí s’ha de considerar
«és que es produiran retencions
i s’haurà de tenir paciència perquè en aquest tipus d’obres les
aturades parcials no es poden evitar», va recalcar l’alcalde de la capital de les Guilleries.

EL PORTAVEU I EXALCALDE DE CIU, JORDI IGLESIAS, VA ACUSAR EL NOU EQUIP DE GOVERN D’HAVER INFRINGIT LA LLEI

L’alcalde de Breda suspèn un ple quan
s’estava celebrant per estar mal convocat
J.CAUPENA
BREDA

L’alcalde de Breda, Salvador Figueras, va haver de suspendre un
ple una vegada ja havia començat
per haver infringit la llei, en no
convocar, amb el temps necessari
que marca la legislació vigent, la
convocatòria d’un ple ordinari.
La denúncia la va presentar públicament al plenari l’exalcalde i
portaveu de CiU, Jordi Iglesias, que
va intervenir expressant el desacord sobre la celebració d’aquest
ple i en nom del grup va reafirmarho exposant tota una sèrie de lleis
reguladores que feien inviable el
curs legal d’aquest i de la nul·litat
de tots els acords que en sorgissin si l’alcalde no rectificava i suspenia el ple del passat 19 de març.
Davant la pressió i els arguments
dels convergents l’acalde va optar
per suspendre el ple que ja havia
començat. Jordi Iglesias també es
va referir a la manca d’informació
que reben per part de l’equip de
govern i en un ple tan important
com és el dels pressupostos». En

Jordi Iglesias.

aquets aspecte va lamentar la manca de diàleg i de col·laboració que
és el que hauria de ser en l’elaboració d’uns pressupostos.
Els dubtes que va provocar
aquesta intervenció en el ple a
l’equip de govern, format per Crida per Breda, PSC i un regidor
trànsfuga, no sabent què contes-

tar, va provocar que la secretària
acabés donant la raó al grup de
Convergència i Unió fent reaccionar un alcalde «espantat, desencaixat i amb pocs recursos i arguments», segons manifestava
Iglesias.
L’alcalde davant el consell de la
tècnica va optar per celebrar el ple
un altre dia.
Tot i l’enrenou que es va crear
amb l’anul·lació del ple el portaveu de CiU i cap de l’oposició també va tenir paraules cordials i de
suport per la secretària-interventora, atès que per a ella era el seu
primer ple a Breda. Per Iglesias
«no per culpa de la patinada de
l’alcalde» es complicaria la relació
amb el grup de CiU.
No es vol aturar el poble

El portaveu de CiU, Jordi Iglesias, també va voler deixar molt
clar que «aquesta acció no era per
perjudicar el poble, ni posar entrebancs en les gestions de l’Ajuntament, tan sols es vol que les coses es facin ben fetes i no de forma dictatorial i per decrets com

fins ara fa l’alcalde Salvador Figueres».
Per la seva banda el grup de CiU
de Breda considera que l’actitud
del seu portaveu, Jordi Iglesias,
també ha estat una resposta a
l’equip de govern per començar a
marcar les pautes de treball en què
s’actuarà. En aquest aspecte van
assenyalar que es treballarà de manera seriosa i responsable, perquè
«la prepotència i pedanteria demostrada per l’equip de govern
durant aquesta nova legislatura ja
feia vessar l’aigua del vas i calia ser
contestada amb una lliçó de modals», van manifestar.
El nou ple, correctament convocat, està previst portar-lo a terme avui divendres a partir de dos
quarts de nou del vespre i on
constarà de nou l’aprovació dels
pressupostos per aquest any,
l’aprovació del plec de clàusules
per a la concessió del servei públic
d’abastament d’aigua i una moció
per a la sol·licitud de la construcció d’una variant a la GI-552 per
l’oest de Breda, entre d’altres qüestions.

TORDERA.- L’àrea de Promoció
Econòmica de l’Organisme
Autònom de Serveis Comunitaris de l’Ajuntament de Tordera ha organitzat per als dies
29 de març al 4 d’abril diferents
activitats emmarcades en la Setmana de la Prevenció dels Riscos laborals.
L’objectiu d’aquesta iniciativa és fomentar la salut en el treball i donar a conèixer als empresaris, autònoms, escolars i
al públic en general la importància i la necessitat de la
prevenció dels accidents en el
lloc de treball.
Des del proper 29 de març
fins al 4 d’abril es podrà visitar al teatre Clavé l’exposició
«La seguretat no és broma», una
mostra de cartells sobre prevenció d’accidents laborals datats del 1925 al 1937 extrets del
fons de l’Arxiu Nacional de Catalunya. La inauguració tindrà
lloc el proper dia 29 de març a
les 20 h a la sala d’exposicions
del teatre Clavé.
A banda de l’exposició, el dia
31 de març, a les 20.30 h al teatre Clavé, tindrà lloc una conferència a càrrec de Jordi Martínez, director del Centre de Seguretat i Condicions en el
Treball del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat. La xerrada, que serà de
caràcter formatiu i informatiu,
tractarà «Els ajuts a les pimes
en temes de prevenció».
Finalment, coincidint amb la
celebració de la Fira Mercat del
Ram, l’àrea de Promoció
Econòmica disposarà d’un estand específic en el recinte firal
en el qual, entre d’altres, es duran a terme diferents activitats
relacionades amb aquesta temàtica.
L’organització de la Setmana
de la Prevenció dels Riscos Laborals ha rebut el suport del
Departament de Treball i Indústria de la Generalitat i la
Fundació Teatre Clavé.DdeG

L’àvia Remei
presenta el seu llibre
de receptes a la
biblioteca de Tordera
TORDERA.- Remei Ribas, més coneguda com l'àvia Remei, serà
el proper dimarts, dia 30 de
març, a la Biblioteca Municipal
de Tordera per presentar el seu
nou llibre: Àvia Remei, vull cuinar, adreçat al públic infantil i
mitjançant el qual es dóna les
primeres lliçons de cuina per
a la mainada.
A més coincidint amb l'arribada de Setmana Santa, durant
la xerrada, l'àvia Remei tractarà
la cuina del bacallà, tal com es
va comprometre durant la seva
primera visita a Tordera fa uns
mesos.
La xerrada amb l'àvia Remei
tindrà lloc a les vuit del vespre
a la biblioteca. La preséncia dela
popular àvia Remei s’engloba
en una iniciativa impulsada per
la biblioteca on esporàdicament
aquest indret és l’escenari de
presentacions de diferents llibres. DdeG

