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TORDERA

ERC reclama servei
de bus directe fins a
l’hospital de Calella
Utilitza l’exemple d’altres poblacions
Cristina González, Tordera

El grup polític d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
a Tordera presentarà una proposta al proper ple del dia 29 de
juliol per tal que l’Ajuntament
ampliï el ser vei d’autobusos i incorpori una línia entre el municipi i l’hospital de Calella.
Segons el regidor d’Esquerra
Republicana a Tordera, Bernat
Costas, «des del nostre grup polític volem un servei comú amb
d’altres poblacions del Maresme,
com Malgrat i Calella que ja disposen d’aquest servei».
Tanmateix, el regidor a l’oposició del govern municipal
va declarar que «en l’actualitat
hi ha moltes persones que es
queixen perquè no hi ha transpor t directe a l’hospital de
Calella, sobretot les persones
grans que han d’anar fins a l’es-

La proposta se
centra a crear un
consorci amb els
municipis que ja
disposen del servei
■

tació de trens de Tordera caminant, quan hi ha un quart d’hora o més».
A més, els trens que surten
des del municipi fins a Calella
surten cada hora, fet que, per a
Bernat Costas fa que moltes
persones hagin de demanar un
taxi per anar a l’hospital o bé
demanar a algun familiar que
els apropi a Calella. Això pot
suposar un elevat cost per als
usuaris del taxis o bé una dependència de terceres persones.
L’exemple d’altres poblacions

Per una altra banda, Bernat
Costas va apuntar que d’altres
poblacions del Maresme ja disposen d’un ser vei de bus que
cobreix diàriament el trajecte
fins a l’hospital Sant Jaume de
Calella.
Les propostes que el grup
polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya a
Tordera pensa presentar al
proper ple són les següents:
proposar als ajuntaments de
Calella i Pineda de Mar la consorciació del ser vei d’autobús,
que actualment ja estant pres-
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TORDERA. ERC vol donar més facilitat per al transport públic als ciutadans que han d’anar a Calella.

tant als seus ciutadans, perquè
aquest pugui arribar també a
Tordera.
A més, els republicans demanen que s’iniciïn negociacions amb la Direcció General
de Ports i Transports de la
Generalitat, amb l’Autoritat del
Transpor t Metropolità, amb
els ajuntaments de Calella i de
Pineda de Mar. I, finalment, es
pretén que es retrin comptes
en el ple ordinari d’aquesta
corporació de les gestions iniciades sobre aquest tema.

De moment, segons el
mateix regidor d’Esquerra
Republicana de Catalunya a
Tordera, Bernat Costas, no hi
ha dades concretes respecte a
la mitjana de persones que diàriament han de desplaçar-se a
l’hospital de Calella, però la
intenció d’aquest grup municipal és que es faci un estudi on
aquestes dades hi sur tin
reflectides.
Igualment, el regidor republicà va voler deixar constància del fet que entre els ciuta-

dans se senten queixes sobre
la manca d’un transport més
directe als ser veis hospitalaris.
«Nosaltres sentim queixes contínues», va remarcar amb contundència.

ERC vol que es
faci un estudi per
reflectir quanta
gent va diàriament
fins al centre
■

SOS LLORET

Organitzen una neteja a Sant Quirze
i recullen 30 bosses d’escombraries
Van trobar llaunes, plàstics, electrodomèstics i senyals de trànsit
Jordi Meléndez, Lloret de Mar

L’associació SOS Lloret va organitzar ahir una neteja popular
del paratge de Sant Quirze en la
qual van participar una trentena
de persones que durant tot el
matí van recollir brossa acumulada en aquest entorn. En con-

cret, es van recollir trenta bosses d’escombraries de mida industrial i, entre les deixalles,
s’hi trobaven des de llaunes i
plàstics fins a electrodomèstics,
mobiliari o, fins i tot, senyals de
trànsit. En aquest sentit, SOS
Lloret denuncia la deixadesa

dels propietaris de la zona i la
falta d’infraestructures per
llençar deixalles en aquest sector. Per aquest motiu, s’exigirà
al consistori més neteja i atenció de la riera que passa per Sant
Quirze i també es demanarà que
la zona quedi tancada al trànsit.
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DEIXALLES. Els components de SOS Lloret que van participar en la neteja.
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