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EL REGIDOR POPULAR HA LAMENTAT QUE, TOT I QUE HI HAVIA UNA PROPOSICIÓ NO DE LLEI, ENCARA NO S’HA FET RES

El PPC de Santa Coloma demana
que l’alcalde exigeixi ja el quart jutjat
Insta el grup convergent a cedir uns terrenys o un local per ubicar-hi el nou despatx judicial
J.CAUPENA
SANTA COLOMA DE FARNERS

El regidor del Partit Popular de
Catalunya a l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners, Josep Casellas, ha demanat a l’alcalde que
exigeixi el compliment d’una proposició no de llei sobre la creació
del quart jutjat al municipi. A
instàncies del regidor popular, el
seu partit va presentar una proposició no de llei al Parlament de
Catalunya l’any 2002. Segons manifesta Casellas, la proposta va ser
aprovada i es donava un termini
de mig any per tenir fet el projecte. «A aquestes alçades, ningú encara no ha dit res», es lamenta Casellas. A més, el regidor també ha
demanat a l’alcalde Antoni Solà
(CiU) que cedeixi uns locals o uns
terrenys a la Generalitat per poder,
d’aquesta manera, desencallar la
situació. Tanmateix, ha deixat clar,
però, que el que ha de fer com a
alcalde és fer complir la proposició no de llei que es va aprovar ja
fa més de dos anys.
El regidor popular va destacar
la necessitat de fer, el més aviat possible, la cessió d’uns terrenys o locals per posar fi a la problemàtica
que fa anys que dura als jutjats. En
aquest aspecte, el regidor del PPC,
que és a l’oposició, va manifestar
que la situació dels jutjats és «d’un
col·lapse total» davant la manca
d’espai i de personal que hi ha a
les actuals instal·lacions, que «han
quedat obsoletes amb el pas dels
anys».
Pel que fa a la creació del quart
jutjat, Casellas va manifestar que

La Selva
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Tordera demana que
la sardana sigui
declarada Patrimoni
de la Humanitat
TORDERA.- El darrer ple de
l’Ajuntament de Tordera va decidir, per unanimitat de tots els
partits polítics, donar el seu suport perquè la sardana sigui reconeguda com a Patrimoni de
la Humanitat.
L'acord va sorgir d'una moció presentada pel Moviment
Alternatiu per Tordera (MAT).
Precisament, el seu regidor, Josep Alsina, va avançar que
«s’està preparant una campanya de recollida de signatures a
favor de la causa».
Tots els altres grups municipals (PSC, ERC i CiU) van sumar-se a la proposta amb la voluntat que es faci realitat.
L'acord es farà arribar a Federació Sardanista de Catalunya, a l'entitat La Nostra Dansa, a la colla antaviana i a la resta d'entitats de Tordera. DdeG

La Llar d’Infants
d’Anglès utilitzarà
Internet per contactar
amb els pares
Jutjats. El regidor del PPC a Santa Coloma, Josep Casellas, troba a faltar més personal i més espai a l’immoble.

«seria preferible fer un nou edifici amb el quart jutjat inclòs, però,
si aquest extrem no és possible, que
es trobi un local o uns terrenys
on fer només el quart jutjat».
Les iniciatives de l’oposició

En un altre ordre de qüestions,
el regidor popular va carregar amb
duresa contra l’alcalde de la capital de la Selva acusant-lo d’apropiar-se d’iniciatives dels grups de
l’oposició. En aquest sentit, Casellas va recriminar l’actitud de

l’alcalde amb la col·locació de l’ascensor. «Sembla que hagi estat ell
qui ho ha fet quan fa anys que se
li reclama», manifestava indignat.
Pel que fa a la possibilitat d’instal·lar a la sala dels baixos de l’ajuntament un centre d’atenció al ciutadà, Casellas va recriminar a l’alcalde aquest fet afirmant que «ara
ja no els cal si s’ha instal·lat un
ascensor».
Una altra de les situacions que
el regidor popular va qualificar
d’insostenibles són les condicions

en les quals es troben les dependències de la Policia Municipal. Així, Casellas, va qualificar
«d’infrahumanes» les condicions
amb les quals els agents han de realitzar la seva feina. Per Casellas,
una de les primeres iniciatives que
hauria d’emprendre l’alcalde és
arranjar d’una vegada per totes les
dependències de la policia i conclou que «estic convençut que un
inspector de sanitat no donaria
el vistiplau per poder treballar en
el «gueto on estan els agents».

ANGLÈS.- La Llar d’Infants municipal El Cucut d’Anglès ja té
pàgina web. Aquesta iniciativa
vol servir per obrir nous canals
de relació entre l’escola i els pares, ja que aquesta comunicació es considera molt important.
A la pàgina, s’hi poden trobar diferents seccions, com fotografies de la llar d’infants, la
normativa del centre, fotografies de les festes o excursions
que realitzen i les notícies més
recents relacionades amb El Cucut. A més a més, també té enllaços amb altres webs. DdeG

BREUS
IRIS

LA PLATAFORMA VA SOL·LICITAR TENIR DOS MEMBRES I S’AFEGEIX EL SECTOR TURÍSTIC

La comissió del port de Blanes
augmenta els seus representants
J. CAUPENA
BLANES

LLIUREN ELS DIPLOMES D’AUXILIAR DE GERIATRIAEl cap territorial del Servei d’Ocupació de Catalunya, Joan Baltzan,
ha entregat els diplomes que acrediten haver realitzat el curs d’auxiliar de geriatria de Tossa a les vuit dones que van participar durant l’any passat en aquest taller d’ocupació. DdeG
■

VILOBÍ D’ONYAR

TORDERA

La Fraternitat de Santa
Clara va celebrar ahir la
Passió del Senyor

La festivitat del Roser
d’enguany està dedicada
als carboners

La Fraternitat de Santa Clara
de Vilobí va celebrar ahir, en el
marc d’actuacions de Setmana
Santa, la Passió del Senyor. La
celebració es va realitzar a les
cinc de la tarda a la seva seu, que
es troba a la carretera de Girona a Santa Coloma de Farners.

La Festa del Roser d’Hortsavinyà de Tordera, que es celebrarà el proper dilluns de Pasqua, està dedicada als carboners.
Entre els actes, destaca una pujada a l’ermita de l’Erola, una
fira de tallers i jocs infantils, una
arrossada i balls amb gegants.

L’Ajuntament de Blanes va acordar en la darrera sessió plenària
ampliar els membres que componen la comissió de participació ciutadana del port. Així, després de
l’acord, en lloc d’haver-hi un sol
representant de la Plataforma Proampliació del Port, es passa a tenir-ne dos: un del sector de pesca
i l’altre del sector de nàutica esportiva, que serà designat de forma assembleària per la plataforma. A més, hi haurà un representant del sector turístic, sector que
no estava recollit en l’acord del plenari.
L’ampliació de membres de la
comissió ha estat motivada, en
part, per la reclamació que va formular la Plataforma Proampliació
del Port sol·licitant aquesta major representació en aquest organisme.
El plenari va aprovar el passat
26 de gener la creació d’aquesta
comissió. En el seu moment, l’alcalde de la localitat, Josep Mari-

Primera reunió. La comissió del port ja s’ha reunit una vegada.

gó (PSC), ja va manifestar que el
nombre de membres de la comissió es podia modificar i sempre ha
mantingut que la comissió ha de
tenir el màxim de representants
dels diferents sectors afectats.
L’objectiu de la comissió és estudiar les diferents propostes que
s’han presentat per part de la Generalitat sobre una possible am-

pliació del port. De les tres propostes que hi havia inicialment,
només una seria del gust d’una
part del govern local. En el seu moment, el projecte va motivar unes
fortes discrepàncies entre PSC i
ERC, quan aquests van amenaçar
els socialistes de trencar el pacte
en cas que donessin llum verda a
una determinada ampliació.

