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La Selva
UN COMUNICAT DE L’EQUIP DE GOVERN RECORDA QUE ELS SOCIALISTES VAN PROMETRE MILLORAR AQUELLA ZONA ESCOLAR JA A L’ANY 2002

CiU de Lloret defensa Gallart assegurant
que el seu hotel ja té aparcament propi
El PSC els acusava d’afavorir la regidora en convertir el pati d’una escola en un pàrquing pròxim a l’establiment
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El grup de CiU de Lloret de Mar,
que forma equip de govern municipal amb el PP, ha negat les acusacions del PSC, a l’oposició, en
les quals s’assegurava que, des del
govern, s’actuava amb favoritisme
cap a la regidora de Turisme de
la població, Anna Maria Gallart
(CiU).
Cal recordar que el Gremi d’Hotelers de Lloret ha demanat al consistori que el pati de l’Escola Esteve Carles, ubicada al centre de
la localitat, es converteixi a l’estiu en un pàrquing, que segons el
PSC, només beneficiaria els clients
dels hotels pròxims a la zona, un
dels quals és regentat per Gallart.
Segons un comunicat de l’Ajuntament, «hi ha set hotels al voltant
d’aquest pati i si, un d’ells és l’hotel Anabel, però, curiosament,
compta amb aparcament propi».
El comunicat afegeix que «si el gremi ha entrat aquesta sol·licitud no
és per afavorir els clients de l’hotel de la regidora de Turisme, sinó
per afavorir aquells que visiten la
població.
Els que coneixen el municipi saben que els carrers del voltant de
l’Esteve Carles són estrets i amb
poques possibilitats d’aparcament,
especialment durant les temporades estivals».
Tanmateix, pel que fa a les acu-

Santamaria
ho troba greu
La portaveu d’ICV-EUiA
a Lloret, Rosa Maria Santamaria, a l’oposició, considera «greu» i «inadmissible»
que un pati d’una escola pública es converteixi «en un
aparcament privat».
Així, Santamaria assegura
que tant la direcció del centre escolar com l’AMPA estan en contra que es faci un
aparcament en el pati i assegura que «una cosa és arreglar el pati, que és el que demanaven, i una altra de ben
diferent és enquitranar-lo».
La portaveu d’ICV-EUiA a
Lloret considera que «molts
nens, a l’estiu, tot i no tenir
classe, van al pati de l’escola
a jugar-hi, però si ho omplen
de cotxes, no podran fer-ho».

■

Escola Esteve Carles. Aquest pati, ja asfaltat, es vol convertir en aparcament.

sacions del PSC sobre l’actuació
amb «premeditació» del govern
en asfaltar el pati de l’escola com
a pas previ a la sol·licitud d’aparcament, el comunicat del consistori assegura que només «estem
complint les promeses que
regidors del PSC no varen com-

plir».
En aquest sentit, aporten dades de documentació que es troba a l’Ajuntament en les quals
«l’anterior regidora d’Ensenyament Lluïsa Parrilla (PSC) a banda de no escoltar les demandes de
l’AMPA del CEIP Esteve Carles,

els prometia coses que mai va
complir». Així, al consistori consten vuit instàncies on es demana
l’enquitranament del pati.
Aquestes instàncies tenen el segell dels dies 8 de setembre de
1998, 30 de juny de 1999, 30 de
juny de 2000, 27 de juny de 2002,

2 d’octubre de 2002 i 26 de juny
de 2003.
Tanmateix, Parrilla, en un escrit
de resposta del 12 de desembre de
2002, els especificava com a millora prevista el condicionament
del paviment del pati. Aquest fet
és criticat per CiU, ja que, per als
anys 2001 i 2002, s’havia decidit
no gastar-se res en aquest centre,
per tant, no es podia donar aquesta resposta a l’AMPA.
Així, també recorden que «durant el 2003, any electoral, Parrilla va preveure gastar-se 18.595,07
euros, mentre que l’actual regidor
d’Ensenyament, Franc Oliva, no
havent complert ni el primer any
com a regidor, ja ha enquitranat
el pati de l’esmentada escola i, a
més a més, ha hagut de destinar
70.000 euros a aquest equipament
per complir amb els mínims que
els ciutadans de Lloret es mereixen i que mai van creure important els anteriors regidors».
D’altra banda, també asseguren
en el comunicat que «en aquests
moments no tindríem aquesta situació si haguessin escoltat les recomanacions del grup de CiU
quan els van dir que fessin aparcament soterrat a la plaça del Dr.
Adler» i conclouen que «aquest
govern continuarà, a través del
diàleg, escoltant propostes que ajudin a optimitzar recursos i espais
públics en benefici del principal
motor econòmic de la població».
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Processó. Els participants a l’acte van haver d’utilitzar els paraigües per evitar la pluja.
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Arrossada. Més de dues mil persones van participar en el dinar popular de celebració.

La pluja desllueix la diada de Sant Ponç de Tordera
JORDI MELÉNDEZ
TORDERA

La població de Tordera va celebrar ahir una diada de Sant Ponç
passada per aigua a causa de la pluja. Tot i això, els actes es van iniciar a dos quarts de dotze del matí
amb l’arribada dels gegants de Tordera a l’ermita de Sant Ponç. A

les dotze del migdia hi va haver la
tradicional benedicció de les roses
i, seguidament, es va fer l’ofici solemne amb l’acompanyament de
la Cobla Costa Daurada. Els actes
van continuar amb la processó per
l’esplanada de l’ermita, amb la participació de la colla de geganters i
grallers de Tordera i el cant dels
goigs de Sant Ponç.

A la una del migdia, aproximàdament, hi va haver interpretació
de sardanes i a les dues va tenir lloc
l’arrossada popular, que estava prevista per a més de dues mil persones.
Cal assenyalar que, en compliment de la normativa vigent de
prevenció d’incendis, no es va permetre fer foc al bosc. Per aquest

motiu, l’organització va habilitar
quatre espais amb foc controlat i
carbó per a totes les persones que
van voler cuinar a la brasa.
Ja a partir de dos quarts de cinc
de la tarda va tenir lloc l’acte litúrgic de la celebració de la paraula
i, seguidament, es van iniciar les
activitats infantils, on va destacar
el primer concurs de llançament

de pinyols d’oliva. A les cinc de la
tarda hi va haver una nova audició de sardanes, però a la pista de
L’Amistat a causa de la pluja.
Els actes van estar organitzats
per la Comissió de Festes de la població i la regidoria de Festes de
l’Ajuntament de Tordera, amb la
col·laboració d’una trentena d’establiments locals.

