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SANTA COLOMA DE FARNERS

TORDERA

El PP denuncia que la deixadesa de la plaça
del Firal ha causat la mort de la gespa

El veïnat de Sant
Tou celebra la
festa dissabte
amb diversos
actes populars

Acusa l’equip de govern de CiU de no saber gestionar i no tenir cap mena de previsió
J.Caupena. Santa Coloma.

DdeG, Tordera.

El regidor del Partit Popular a
l’oposició a l’Ajuntament de
Santa Coloma de Farners, Josep
Casellas, va acusar el govern
municipal de CiU de deixadesa
i despreocupació. En aquesta
ocasió, el regidor dels populars
va acusar l’equip encapçalat per
l’alcalde, Antoni Solà, del mal
estat de les zones ajardinades
de la localitat. En aquest aspecte, Casellas va centrar les seves
crítiques en la deixadesa de la
plaça del Firal. Aquest espai, segons comentà el regidor popular, és una de les més transitades de la localitat i acull un major nombre de zona verda. A
més, en aquest mateix espai és
on els dissabtes s’hi instal·la el
mercat.
Per Casellas, és impor tant
que un espai com aquest estigui
ben cuidat, ja que és un dels
punts neuràlgics de la localitat
i que, alhora, és important que
ofereixi un bon aspecte als ciutadans i visitants de la capital de
la comarca.

L’Associació de veïns de Sant
Tou ha preparat per demà dissabte 10 de juliol els actes de
la Festa Major de Sant Tou.
Les activitats es realitzaran
durant tot dissabte al paratge
de l’ermita i s’iniciaran a la
una amb la missa a la capella
en honor al sant. Al migdia se
celebrarà un pica-pica i el
dinar de germanor.
A partir de les 4 de la tarda
hi haurà jocs de cucanya per a
la mainada i a les 5, una audició de sardanes amb la cobla
Santa Maria de Blanes, que finalitzarà la Festa Major. Una
de les membres del veïnat,
Maria Teresa Reyner, en declaracions a Ràdio Tordera, va
convidar a tots els ciutadans
de Tordera a participar a les
diferents activitats.
Els actes se celebraran al
davant de l’ermita de Sant
Tou durant tot dissabte.
D’altra banda, el veïnat de
Fibracolor ha organitzat també per a aquest cap de setmana una programació de la
seva festa amb un concurs de
dominó, una gimcana i diverses activitats infantils com
trencar l’olla, carreres de sacs
i estirar la corda. A les 6 de la
tarda es realitzarà un concurs
de truites on es valorarà l’originalitat en el guarniment.
Seguidament hi haurà un partit de futbol, el sopar popular i
ball a la pista. Diumenge, 11
de juliol, al matí se celebrarà
la final del concurs de dominó. Més tard, a dos quarts de
dotze del migdia, hi haurà
una fideuada popular.

Despreocupació

El membre dels populars,
que és alhora conseller comarcal, considera que és una deixadessa i una despreocupació
l’estat de la zona ajardinada d’aquest sector. Així, afirmà que la
gespa i l’arbrat de la mateixa

El sistema
semiautomàtic de
rec encara no s’ha
posat en marxa
■

IRIS

ABANDONAMENT. El regidor del PPC mostra la placa commemorativa que es troba en mal estat.

plaça van morir per falta d’aigua, on, a més, segons comentà
el regidor, hi ha un sistema semiautomàtic de regadiu.
En aquest aspecte, Casellas
va apuntar que aquest sistema
no ha funcionat amb el que
va d’estiu. És per això que va
acusar el govern de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners de no tenir un manteniment d’aquest tipus d’instal·lacions necessàries en èpoques
d’estiu.
«Amb aquests sistemes és
convenient dur a terme un man-

teniment perquè quan sigui necessari es pugui utilitzar».
A més, el regidor també va lamentar l’estat d’abandonament
d’una placa commemorativa de
les pubilles de Catalunya que es
va entregar al setembre del
1983 i amb versos de Salvador
Espriu il·legibles fruit de l’abandonament, segons va comentar Casellas.
Per al regidor popular,
aquesta nova denúncia posa de
relleu un cop més la mostra de
mala gestió i ineficàcia per part
de les regidories competents en

aquesta àrea. Tanmateix, Josep
Casellas va demanar a l’alcalde
de la localitat que «doni un cop
de timó al vaixell que capitaneja i que va a la deriva per moments». En aquets sentit, també li va demanar «que recapaciti del que té i del que disposa».

Demana a
l’alcalde que
recapaciti i que
canviï el tarannà
■

BLANES

Inauguren un nou punt d’informació
Està ubicat a la plaça de Catalunya i té horari de matí i tarda
DdeG, Blanes

La regidora de Turisme de
l’Ajuntament de Blanes, Conxita Boldú, va presentar ahir al
migdia el nou punt d’informació de turisme de la localitat a
la plaça de Catalunya.
El nou punt d’informació turística està ubicat on anteriorment hi havia l’Oficina de Turisme de la localitat. El nou equipament, de reduïdes dimensions, permet, però, treballar
amb comoditat a les persones
de l’oficina i, alhora, és pràctic
per als visitants que hi van a sollicitar informació. Així, hi ha
com una mena de sostre folrat
amb fustes perquè faci ombra.
La regidora de Turisme de l’A-

juntament, Conxita Boldú, va
explicar que aquest punt d’informació pretén ser una bona
eina per als visitants. En aquest
punt es dóna informació de totes les activitats que se celebren
a la localitat i en cas que vulguin
informació d’altres espais o municipis se’ls adreça a la seu central de Turisme ubicada al costat de la Biblioteca Comarcal de
Blanes.
L’horari del punt d’informació
és de dilluns a dissabte de deu
del matí a dues de la tarda i de
cinc a vuit del vespre. Els diumenges, l’horari és de deu del
matí a dues de la tarda.
L’altre dels punts d’informació de Blanes és el de la zona del

port i la dels Pins. El que és el
barri més turístic de la localitat
a hores d’ara encara no té en
marxa el punt d’informació. Boldú va explicar que està a l’espera de l’empresa que ha d’instal·lar el mòdul. De tota manera
es va mostrar convençuda que
el punt entrarà en funcionament
a finals d’aquest mateix mes de
juliol.
Mala temporada

D’altra banda, i pel que fa a les
previsions de cara a aquest estiu, Boldú va explicar que no
s’ha començat amb bon peu i
que els pronòstics no són gaire
bons.
De tota manera, la regidora va

IRIS

NOU SERVEI. L’equipament es troba a la plaça de Catalunya.

explicar que el tipus de turisme
de Blanes, de sempre, ha estat
molt vinculat al turisme de l’Estat i de Catalunya. Boldú va atribuir en part la disminució de turisme arreu de Catalunya a l’entrada al mercat turístics de marques com Turquia, on les seves

platges i els preus competitus
l’han convertit en un substitutiu
de la Costa Brava. Tot i això,
Boldú va afirmar que els vols de
baix cost i diverses promocions
també poden ser atractius principals per als visitants de Blanes
i de la Costa Brava en general.

