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La Selva

DISSABTE, 1 DE MAIG DE 2004 Diari de Girona

ELS CONVERGENTS HAN MOSTRAT EL SEU MALESTAR PELS ATACS «INJUSTIFICATS» QUE HAN REBUT PER PART DEL PSC

El cas de les factures de Blanes causa
desconfiança entre les empreses
Ramos demanarà que l’alcalde Marigó es disculpi públicament quan s’aclareixi l’afer
JORDI CAUPENA
BLANES

L’afer de les factures sense justificar a l’Ajuntament de Blanes ha
despertat la preocupació en algunes empreses i entitats bancàries
que han trucat a la casa consistorial per informar-se de la situació econòmica en la qual es troben, segons ha pogut saber Diari
de Girona.
La polèmica es va encetar en el
darrer ple municipal celebrat dilluns a la nit quan es va acordar
la creació d’una comissió per certificar un milió dos-cent mil euros de l’anterior govern (CiUERC). La problemàtica s’aixeca
quan les factures que es van presentar no anaven amb la corresponent comanda que ha d’acompanyar una petició d’aquest tipus.
Aquest fet i les declaracions de l’alcalde de Blanes, Josep Marigó,
qualificant l’anterior batlle,Ramon
Ramos, «d’irresponsable» van destapar la caixa de trons i un cúmul
de descrèdits per part d’un i altre.
Les notícies aparegudes sobre
aquest afer ha aixecat l’atenció
d’empreses que fins i tot han trucat a l’Ajuntament per informarse de l’estat de l’economia i més
després de les declaracions de l’exregidor d’Hisenda de l’Ajuntament
de Blanes, Joan Puig, afirmant que
ell no reconeixeria les factures si
no tenien la corresponent comanda ha acabat de crear un estat

Ramon Ramos. El cap de CiU ha lamentat la lentitud amb la qual el govern vol crear la comissió de comptes.

de desconfiança vers l’Ajuntament
blanenc. Precisament la Comissió
de comptes que s’ha de constituir
el proper 11 de maig ha de determinar si les factures són validades i els treballs que hi figuren
s’han realitzat.
Les crítiques de CiU

Per altra part, el portaveu de CiU
a l’oposició, Ramon Ramos, es va
mostrar molest pel fet d’haver-se
assabentat per Diari de Girona que

la comissió de comptes es constituïa el dia 11. En aquest aspecte va
lamentar la lentitud de la convocatòria tenint en compte que havia demanat que aquest es creés
amb caràcter d’urgència.
Ramos va reiterar que per molta crítica i desqualificacions de l’alcalde el socialista Josep Marigó,
l’honorabilitat de l’equip anterior
està totalment demostrada.«Estem
molt tranquils amb la feina feta»,
va manifestar Ramos. A més va de-

manar a Marigó que una vegada
finalitzada l’estudi de la comissió
demani disculpes públicament.
Pel que fa a les comandes que
s’havien de realitzar abans d’encarregar els treballs, Ramos va manifestar que mai havia vist que això
ho fes un polític. En el cas de l’alcalde, Josep Marigó, ell mateix deu
omplir els formularis de comandes perquè el poble està aturat i
l’activitat és nul·la», va ironitzar
l’exalcalde convergent.

Tordera farà un
homenatge a Martí i
Pol pel 5è aniversari
de la Fundació Clavé
TORDERA.- La Fundació del Teatre Clavé de Tordera aprofitarà
la celebració del seu 5è aniversari per retre un homenatge el
diumenge 2 de maig a partir de
les set de la tarda al poeta i patró de la fundació, Miquel Martí i Pol, que va morir el novembre del 2003 a causa del deteriorament de la seva malaltia,
una esclerosi múltiple. El poeta de Roda de Ter va néixer l’any
1929 i des dels anys setanta
aquesta malaltia el va deixar en
una cadira de rodes i amb dificultats de parla.
Miquel Martí i Pol era padrí
i patró del Teatre Clavé i, des
dels seus inicis, havia visitat
l’equipament i Tordera en diverses ocasions. Així, Martí i Pol
va estar present en la inauguració parcial i total del Teatre
Clavé. Precisament, la plaça de
davant de l’equipament porta
el seu nom. DdeG

Sis entitats de
Tordera es reuneixen
per dinamitzar la
Festa Major
TORDERA.- Membres de l’Associació Cultural i Recreativa Pere
Cot, del Cercle d’Història de
Tordera, del Crit, dels Geganters, de Ràdio Tordera i de
l’Agrupació l’Amistat ja s’han
començat a reunir per recollir
les propostes que han de servir per potenciar la Festa Major de la població amb activitats tradicionals, tot i que s’espera més participació. DdeG

OPINIÓ

L’OPOSICIÓ VOLIA INCLOURE-HI LES ESCOLES VELLES

JOAN FERRER I BERNAT

Els papers: el terra i la paperera
quests darrers dies he
vist un anunci que
m’ha cridat l’atenció.
La imatge és la d’uns papers enganxats a uns paracaigudes que
es dirigeixen cap a una paperera. El text: «els papers no entren sols a les papereres. Et necessitem». Un altre anunci podria incloure un carrer ple de
papers o un bosc ple de deixalles: electrodomèstics, rodes,
mobles...El text: «aquests objectes, no han anat sols al mig
del carrer o del bosc. Que el teu
carrer i el teu bosc estiguin nets
és una responsabilitat de tots».
A tots ens agrada veure els
carrers nets i els ajuntaments
dediquen una gran quantitat de
diners a la neteja viària. El més
important, però, és la conscienciació ciutadana.
En aquest cas, el primer responsable que un carrer estigui
net o brut és el mateix ciutadà
i no l’administració competent.
A la majoria de carrers i places,
no a totes, hi ha papereres i només cal fer unes passes per deixar la bossa de plàstic, la cigarreta o l’embolcall d’una pasta
o un gelat al lloc adequat.
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En cas que no hi hagi una paperera a quatre passes tampoc es
justifica que el que ja no necessitem s’hagi de llençar a terra.
En una zona turística com la
nostra, la imatge és primordial per
a vendre el producte. La bona
imatge, però, hauria de ser tan important pels mateixos veïns com
pels visitants. Si quan arribes a una
ciutat et crida l’atenció la seva netedat, serà molt més difícil que
llencis un paper al terra. Si el que
veus és desordre i brutícia, sembla que et convidin a comportarte de manera incívica.
La comarca de la Selva treballa
des de fa anys la recollida selectiva de deixalles. A la majoria de
municipis, però, la sort ha estat
diversa. La recollida selectiva de
vidre, paper i plàstic està força estesa, tot i que encara hi ha camí
per córrer. La recollida selectiva
de matèria orgànica només s’ha
implantat com a prova a alguns
veïnats i als grans productors. Al
ciutadà, fins ara li costa molt diferenciar i separar entre matèria
orgànica i inorgànica. Les administracions tampoc s’han dedicat
plenament a aquest tipus de recollida.

Un altre dels aspectes negatius
és que, tot i que a cada contenidor
verd hi ha un horari de quan es
poden deixar les bosses d’escombraries, massa vegades al migdia,
els contenidors ja són plens. A les
zones on es recull la brossa porta
a porta també hi ha persones que
deixen la bossa a mitja tarda.
Moltes poblacions també disposen d’un servei de recollida de
mobles vells i altres andròmines
a domicili. En moltes ocasions,
però, es poden veure matalassos,
somiers i altres mobles al costat
dels contenidors perquè no s’ha
trucat o simplement, no s’ha volgut esperar dos o tres dies que passessin a recollir-ho.
Els alcaldes de la Selva reunits
fa uns dies a Santa Coloma de Farners es van marcar com a prioritat, millorar la gestió de residus.
Una prioritat que haurien de tenir tant les administracions com
els ciutadans. Aquest objectiu no
té edat ni sexe i per tant, tothom
si pot implicar. Només cal voluntat de fer les coses bé. Espero que
els diners que es dediquin a campanyes de conscienciació no vagin
a parar a la paperera o el que encara seria pitjor, al terra.

Can Sagrera i el nucli antic
de Vilobí es cataloguen
com a béns d’interès local
DdeG
VILOBÍ D’ONYAR

La sala de teatre de Can Sagrera i el nucli antic de Vilobí
d’Onyar i Salitja es catalogaran
com a béns d'interès local, segons es va aprovar en el ple municipal celebrat dijous.
L’acord es va prendre per unanimitat de tots els grups a proposta de l’equip de govern, per
bé que l’oposició va introduir
una explicació de vot en què
mostrava el seu desacord amb
el fet que només es catalogués
la sala de teatre de Can Sagrera
i no s’inclogués també el local i
la pista annexos, que és un espai privat on actualment hi ha
un establiment de bar nocturn.
El grup de l’Entesa també va
intentar, sense èxit, que s’inclogués en el catàleg de béns culturals l’edifici de les Escoles Velles, però van prevaler els vots
dels grups de CiU i del PSC. Precisament, una nova associació
de vilobinencs ha iniciat una recollida de signatures per evitar
l’enderroc de les Escoles Velles.

En aquest sentit, el col·lectiu ha
distribuït per diversos establiments
comercials de les poblacions de Vilobí d’Onyar, Sant Dalmai i Salitja uns plecs de fulls que tenen una
capacitat per recopilar 50 signatures cadascun.
A més, l’associació Entesa Cultural té previst reforçar la recollida de signatures amb un porta a
porta, que es podria fer properament en un cap de setmana que encara queda per determinar. Així, el
lema de la campanya que està portant a terme l’entitat manifesta que
«Els sotasignants s’adhereixen a
la campanya de l’Entesa Cultural
per evitar la destrucció del nostre
patrimoni».
Pel que es va veure en el ple de
dimecres, els veïns no són l’únic
col·lectiu que s’ha manifestat sobre les Escoles Velles. Així, l’oposició considera que «els edificis necessiten unes obres de rehabilitació que s’han de fer respectant tots
els elements identificatius de les escoles, tenint en compte que ha estat el lloc on s’han format moltes
generacions de vilobinencs i vilobinenques».

