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ELS CONSERVACIONISTES TAMBÉ VOLEN LIMITAR ELS EQUIPAMENTS QUE S’HAN DE CONSTRUIR A CALA BANYS I SANT QUIRZE

SOS Lloret vol que tot el sector de
Costa Marcona es declari protegit
La plataforma ha presentat al·legacions a la modificació del Pla que es va fer per a tres sectors
JORDI MELÉNDEZ
LLORET DE MAR

La plataforma ciutadana SOS
Lloret ha presentat al·legacions a
la modificació puntual del Pla general per als sectors de Cala Banys,
Sant Quirze i Costa Marcona. Cal
recordar que l’Ajuntament de Lloret de Mar, en sessió plenària del
4 de març, va aprovar la modificació puntual d’aquests sectors i
va obrir el període d’al·legacions.
Un dels principals trets de la modificació que va aprovar el consistori per unanimitat va ser la desclassificació de la zona de Sant
Quirze, on es preveia la construcció de 920 habitatges, tot i que
sí que es continua permetent poder construir, en una part, locals
comercials i oficines.
Tanmateix, també es van desclassificar les zones de Costa Marcona i Cala Banys per convertirles en espais per construir equipaments hotelers de màxima
categoria o culturals.
Tot i aquestes desclassificacions,
SOS Lloret ha presentat al·legacions per a cada sector. Així, per
a Costa Marcona, demanen que es
desclassifiqui íntegrament i que
es classifiqui com a Zona de Protecció del Paisatge en la seva totalitat.
Per tant, es rebutja la construcció de l’equipament que s’hi vol
instal·lar. D’altra banda, volen que
es prenguin mesures per millorar el connector biològic del sector en concret.
Pel que fa a Cala Banys, SOS Lloret vol limitar els usos de l’equi-

SOS Lloret. La plataforma ciutadana vol evitar la construcció indiscriminada com ha denunciat en diverses accions.

pament que s’hi vol emplaçar a
només cultural, científic o educatiu, excloent-ne l’hoteler. D’altra banda, volen facilitar la participació ciutadana a l’hora d’escollir quin projecte de Parc Urbà
s’aprova.
Finalment, pel que fa a Sant
Quirze, la plataforma ciutadana
vol limitar l’alçada dels equipaments que s’hi emplacen a planta baixa més dos pisos en comptes de planta baixa més tres, com
es pretén, i que es limiti l’ocupa-

ció de parcel·la a un 20%.
Per altra banda, també al·leguen
que s’aprovi una normativa estricta que reguli l’estètica dels nous
equipaments, tenint en compte
que aquests estaran a l’entrada del
municipi.
Així, a Sant Quirze, SOS Lloret demana també que es prenguin
mesures de neteja, manteniment
i regeneració forestal i, a més a
més, que s’estudiï la possibilitat i
viabilitat d’emplaçar una petita
zona d’oci propera a l’ermita, a

l’aire lliure, amb barbacoes, taules i bancs que alhora serveixi per
finançar el manteniment de la
zona.
Tot i aquest seguit d’al·legacions,
la plataforma, un cop va finalitzar
el ple de modificació del pla, es va
mostrar prou satisfeta per la voluntat de l’Ajuntament de preservar el Medi Ambient. Precisament,
des de l’equip de govern es va assegurar que era una decisió valenta que comportaria demandes
judicials dels afectats.

Tossa organitza una
excursió al Fòrum de
les Cultures pel
proper dilluns
TOSSA DE MAR.- La regidoria de
Turisme de l’Ajuntament de
Tossa de Mar ha organitzat una
sortida per anar a visitar les instal·lacions del Fòrum de Barcelona el proper dilluns dia 18
de maig.
El preu de l’excursió és de
15,60 euros i inclou el tiquet de
l’autobús i de l’entrada al recinte. La sortida es farà a les 8.45
del matí des de la terminal d’autobusos i l’hora prevista d’arribada a Tossa serà cap a les 19.00
de la tarda, aproximadament.
El programa de la jornada
d’estada al Recinte Fòrum inclou una visita a una de les exposicions que se celebren al
Centre de Convencions de les
instal·lacions, així com una cerimònia simbòlica de l’adhesió
de la localitat als principis del
Fòrum de les Cultures, entre altres activitats.
Els interessats a participar en
aquesta sortida han de fer la inscripció a l’Oficina de Turisme
de la població. DdeG

El Museu Guilleries
de Sant Hilari va
rebre prop de 6.000
visitants l’any passat
SANT HILARI SACALM.- El Museu
Guilleries de Sant Hilari Sacalm
va rebre l’any passat un total de
5.769 visitants, una xifra que,
segons l’Ajuntament de Sant
Hilari, demostra el bon funcionament de l’equipament.
Tanmateix, cal destacar que les
exposicions semipermanents
que s’han fet durant l’any 2003,
ubicades a Can Rovira, han
atret 2.941 persones. DdeG
IRIS

TAMBÉ ES VA PREMIAR ELS GUANYADORS D’UN CONCURS

Tordera clausura el
curs d’educació vial
entregant diplomes
La Policia Local ha portat a terme la campanya
JORDI MELÉNDEZ
TORDERA

Els alumnes participants en la
campanya d’educació vial de la Policia Local de Tordera a les escoles del municipi van participar divendres en l’acte final del curs que
es va celebrar a la pista de l’Amistat. Així, es va portar a terme una
actuació infantil, el lliurament de
diplomes als alumnes participants
i un esmorzar
L’acte també va servir per fer el
lliurament dels premiats del concurs de dibuix que s’havia organitzat en motiu de la campanya de
sensibilització viària.
Els guanyadors per cursos han
estat els següents. En 1r de primària, el tercer premi ha estat per a
Rebeca Sevilla; el segon per a
Eduard Bellido i el primer per a
Oriol Serra, tots tres del Col·legi

Sant Josep.
En 3r de primària, el tercer premi ha estat per a Daniela Quintero, del Col·legi Ignasi Iglesias; el
segon per a Adrià Peñas, de l’Escola Brianxa, i el primer per a
Adrià Tort, del Col·legi Sant Josep.
En cinquè de primària, el tercer i segon premi han estat per a
Marta Torner i Josep Espinosa, respectivament, tots dos del Col·legi
Sant Josep, i el primer premi per
a Maria Cinta Gómez, del Col·legi
Ignasi Iglesias.
Exposats a la biblioteca

Finalment, els guanyadors de 2n
d’ESO van ser, en tercer lloc, Violant Arnivas, de l’Institut Lluís
Companys; en segon lloc, Eduard
Sánchez, de l’Escola Brianxa, i en
primer lloc, Alícia Vilageliu, del
Col·legi Sant Josep. Tots els dibuixos participants han estat ex-

Alumnes. La Policia Local de Tordera s’ha encarregat d’impartir el curs d’educació vial.

posats a la biblioteca.
Una de les monitores de la campanya, Montse España, va fer-ne
una valoració molt positiva, a banda de ressaltar el fet del bon aprenentatge que havia suposat per als
escolars de Tordera.

Cal recordar que durant tota la
setmana passada, la pista de
l’Amistat també va acollir un circuit de minikarts, on els alumnes
del curs d’educació vial van posar en pràctica tot allò que havien
après en matèria d’educació vial.

La campanya, que ha anat a càrrec de dos monitors de la Policia
Local, ha constat de tres classes teòriques i una de pràctica i ha estat
impartida als cursos de 1r, 3r i 5è
de primària i als de 2n d’ESO de
les escoles de Tordera.

