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La brutícia d’algunes parcel·les fa patir
els veïns d’una urbanització pels incendis

Educadors i
pares preparen
un programa
per millorar
l’educació

Els afectats del Llac del cigne alerten que la zona està «desatesa i bruta de branques»
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Veïns de la urbanització Llac del
cigne de Caldes de Malavella tenen por perquè l’estat d’algunes
parcel·les pot afavorir la propagació del foc en cas que es produeixi un incendi aquest estiu.
Així, i segons el testimoni d’una
de les veïnes afectades, Josefa
Virgili, «la meva família i jo no
estem tranquils perquè estem
envoltats de dues parcel·les que
estan sense edificar i estan molt
brutes de branques i matolls
secs». «Aquesta és l’única casa
que tenim, és primer habitatge,
ja fa un any que visc aquí i si passa alguna cosa me n’hauré d’anar a viure sota un pont», afegeix Virgili amb preocupació.
Igualment, i segons la veïna,
«en general la urbanització està
igual de deixada, hi ha gent que
diu que en trenta anys no s’ha
fet res». Per corroborar-ho, la
veïna del carrer Puig Marí informa que «ni tan sols s’ha respectat la norma de deixar un perímetre de 25 metres al voltant
de la urbanització».
Segons Josefa Virgili, l’any
passat es va estipular deixar
aquest marge de protecció al
voltant de la zona de la urbanització arran d’un incendi que hi
va haver en un camió que estava a la vora de la urbanització i
que va obligar a desallotjar-ne
una part. «La meva filla viu a la
zona que van buidar i es queixa
del mateix, que no es neteja la
zona per evitar la propagació del
foc en cas d’incendis», apunta la
veïna.
Per la seva banda, un altre
dels veïns del Llac del cigne es
queixa perquè, segons assegura, «només es fa alguna cosa
quan comença l’estiu i se suposa que vénen els de temporada,
és llavors quan el president de
l’associació de veïns neteja el
camp de futbol i les voreres,
però després no es retiren les
herbes seques i això suposa perill d’incendi».
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PARCEL·LES BRUTES. Els veïns que resideixen a la urbanització temen que un incendi els afecti.

Tot i això, les queixes de la
veïna no s’han quedat aquí, ja
que fa un any va enviar escrits a
l’Ajuntament de Caldes de Malavella perquè s’avisés els veïns
per tal que netegessin les seves
parcel·les. «Vaig parlar fins i tot
amb l’alcalde, perquè és de llei
que s’han de mantenir netes les
parcel·les», declara la veïna.

l’associació, «però ja fa un any
d’això i encara no en sabem
res», afegeix Pedro Bernal, veí
afectat.
Igualment, Josefa Virgili va
rebre una carta en què se l’informava que els propietaris de
les parcel·les contigües ja estaven avisats i que si no duien a
terme l’arranjament tindrien
una multa d’entre 3.000 i 30.000

«Algú menteix»

Segons els veïns, l’Ajuntament els va dir que no es podia
fer càrrec de la neteja de les parcel·les de la urbanització perquè
els president de l’Associació de
Veïns s’hi oposava. Sobre això,
els veïns diuen que el mateix
president els va dir el contrari.
«Així que un dels dos, o l’alcalde o el president, menteix», asseguren els afectats. Veient
això, els veïns de la urbanització
van demanar una reunió entre
les tres par ts: el govern local,
els veïns i el mateix president de

Es reuniran
amb l’alcalde
per trobar-hi
solucions
■

Els veïns
pateixen per si
s’escampa el foc
amb rapidesa
■

euros. «Però ha passat un any i
aquí no s’ha fet res», conclou la
veïna afectada.
Per la seva banda, la mateixa
veïna ja s’ha posat en contacte
amb un dels propietaris de les
parcel·les en alguna ocasió:
«Em va dir que ja ho faria, però
que no es volia gastar gaires diners i clar, la meva casa està al
mig si es cremen les parcel·les».
En principi, un grup d’afectats ja ha demanat una reunió
amb l’alcalde de Caldes de Malavella, Miquel Casas (CiU), per
discutir aquest tema i es preveu
dur-la a terme la setmana
vinent. «A l’Ajuntament ens han
dit que fins que no mar xi el
president de l’associació de
veïns no es pot fer res», informa
un dels veïns, «per això després
de la reunió farem una assemblea entre els veïns perquè
aquest senyor marxi i l’Ajuntament es faci càrrec de la urbanització».

El Ser vei de Psicologia Municipal de Tordera està preparant un nou programa pedagògic i informatiu sobre
«L’atenció a les famílies i els
entorns educatius». Aquest
programa és una continuació
del treball engegat durant el
cicle de xerrades i de trobades de pares iniciat durant el
curs 1997-98.
Així, i per tal de conèixer
totes les propostes i mostrar
els objectius, demà dilluns es
durà a terme una reunió. Durant l’acte es presentarà l’avantprojecte i la dinamitzadora que portarà a terme aquest
nou cicle i es recolliran les
propostes que es puguin incorporar amb vista al curs vinent. La reunió l’ha convocada el mateix Consell Escolar
Municipal i el Servei de Psicologia de Tordera.
La trobada tindrà lloc a
l’IES Lluís Companys de Tordera i s’espera l’assistència
de tots aquells pares i educadors interessats a millorar la
qualitat de l’educació dels
més joves.
Les propostes del curs

Del proper curs cal destacar que les propostes se centren a emmarcar aquest projecte de treball en xar xa i
d’impulsar un debat participatiu per a les famílies i el municipi. L’objectiu essencial,
segons indica el depar tament, «és que sigui una resposta educativa local i globalitzadora que doni coherència
a les accions que es portin a
terme des de totes les institucions que participen en el
desenvolupament dels infants». Aquestes institucions
són els centres educatius, les
AMPAS i les mateixes famílies, juntament amb les activitats extraescolars, els clubs
espor tius, els professionals
de la salut i altres.

