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La Selva
VILOBÍ D’ONYAR

TORDERA

Ajuntament i Bisbat arriben a un acord
perquè Els Delmes sigui municipal

ERC vol crear
una xarxa de
llibres escolars
per no haver de
pagar el seu cost

Les dues institucions
signen avui un conveni
mitjançant el qual l’emblemàtic edifici del Bisbat passa a ser propietat municipal. En contraprestació, el consistori ha de rehabilitar
part de la rectoria
abans de l’any 2006.
■

Jordi Meléndez, Tordera.

El grup d’ERC de Tordera
proposarà en el proper ple ordinari, que es portarà a terme
avui dijous 29 de juliol, la creació d’una xarxa municipal de
llibres de text. El portaveu de
la formació republicana, Bernat Costas, explica que «una
de les constants de moltes famílies en aquests mesos d’estiu
és buscar si algun familiar o
amic té els llibres de text que
necessitaran els fills el curs vinent. Aquesta és l’única manera d’evitar una despesa que
es mou entre els 100 i els 300
euros per fill i curs. En aquest
sentit, la xarxa seria una borsa on, a canvi de deixar-hi en
préstec els llibres usats, es podrien obtenir els llibres necessaris per a l’any següent. I tot,
de franc». Costas espera que
aquesta proposta sigui aprovada per majoria.

Jordi Meléndez, Vilobí d’Onyar.

L’Ajuntament de Vilobí d’Onyar i
el Bisbat de Girona signaran avui
al migdia el conveni per l’adquisició per part del consistori de
l’emblemàtic edifici d’Els Delmes, fins ara propietat del Bisbat
i situat al costat de la rectoria,
dins el terme de Salitja. A l’acte
de signatura hi serà present l’alcalde de Vilobí d’Onyar, Joan
Busquets, i el vicari Joan Solà, en
representació de la diòcesi gironina.
Precisament, l’alcalde Joan
Busquets ha explicat que el conveni preveu que el Bisbat cedeixi
l’edifici d’Els Delmes, de 200 metres quadrats; el pati de darrere
l’edifici, d’uns 500 metres; i prop
de 1.200 metres d’espai verd que,
tot i ser públic, només era utilitzat pel Bisbat. A més a més, Busquets ha assenyalat que, amb
aquest conveni, els baixos de la
rectoria seran d’ús compartit tant
per l’Església com pel poble durant els pròxims 25 anys.
Tanmateix, en contraprestació,
l’Ajuntament s’ha compromès a
rehabilitar la primera i la segona
planta de l’edifici de la rectoria
perquè quedin dues vivendes independents per a necessitats del
Bisbat, ja sigui per lloguer o qualsevol altra qüestió.

A més a més,
els baixos de la
rectoria seran d’ús
compartit durant
els propers 25 anys
■

DdeG

ADQUISICIÓ. El Bisbat i l’Ajuntament han arribat a un acord per poder donar un ús a l’edifici.

LLORET DE MAR
En aquest sentit, Busquets ha
afirmat que es farà un accés lateral des de l’edifici d’Els Delmes
perquè aquestes plantes quedin
independents dels baixos de la
rectoria. A més, es crearà un accés des de la plaça de l’Església.
L’alcalde ha manifestat que el
total d’obres que s’han de fer com
a contrapartida de l’adquisició

d’Els Delmes tindrà un cost d’uns
150.000 euros. Aquestes obres de
rehabilitació, segons s’explica en
el conveni que es signa avui, hauran d’estar finalitzades abans del
31 de desembre de l’any 2005.
Joan Busquets es mostra satisfet per aquest acord final, ja que,
segons explica, feia molts anys
que es negociava amb el Bisbat.

Una reivindicació de fa molts anys
Les entitats de Salitja –nucli de
població que depèn administrativament de Vilobí d’Onyar– havien demanat en reiterades ocasions al Bisbat de Girona la cessió de la rectoria. Aquestes entitats pretenien, d’aquesta manera, solucionar la manca d’aquesta tipologia d’equipaments per
realitzar-hi activitats culturals.
Fins ara, els baixos de la rectoria eren utilitzats pels membres
del consell parroquial i de l’Associació de Pares, però el desig
de les entitats era augmentar la

superfície a disposar. En aquest
sentit, un cop es va saber que el
Bisbat volia desprendre’s de l’equipament, es va redactar un comunicat on es recordava que
«des de fa anys i anys tots els salitgencs hem fet aportacions
econòmiques que han ajudat a
sustentar l’activitat de l’església
i, per tant, no seria just que, un
cop el Bisbat ha decidit desprendre’s d’un edifici tan emblemàtic, es giri d’esquena al poble». Finalment, l’equipament
serà propietat municipal.

En aquest aspecte considera que
«és un bon conveni per a totes les
parts. És just i equilibrat i, per
aquest motiu, n’estic molt content»
i afegeix que «a partir d’ara Vilobí d’Onyar, Salitja i Sant Dalmai disposaran d’unes instal·lacions que, fins a dia d’avui, no podien gaudir en la seva plenitud».
De totes maneres, l’alcalde
Joan Busquets no ha avançat quina serà la intenció final del consistori amb aquesta adquisició: si
deixar Els Delmes i, sobretot el
terrenys adjacent, tal com està, o
iniciar algun tipus de projecte en
aquesta instal·lació en un futur no
massa llunyà.

L’alcalde Joan
Busquets creu que
és un bon conveni
tant pel Bisbat
com pel consistori
■

Queda amb la
parella dimarts a
la tarda i apareix
dimecres al matí
Jordi Meléndez, Lloret de Mar.

Un veí de Lloret de Mar de 34
anys, que va desaparèixer durant la tarda de dimar ts, va
aparèixer ahir al matí quan els
cossos policials i els bombers
ja s’estaven reunint per organitzar la seva recerca. Segons
expliquen fonts municipals,
l’home havia quedat amb la
seva parella a la tarda de dimarts, però, en no presentars’hi, la seva parella va avisar
la Policia Local, que va iniciar
una petita recerca amb un cotxe patrulla pels voltants d’on
vivia. Com que no el van trobar, ni tampoc van trobar cap
indici d’accident pels voltants
d’on vivia, els cossos van decidir reunir-se per planificar
la recerca, però finalment va
aparèixer.
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Després del període vacacional, a partir d’avui,
29 de juliol, tornem a estar al vostre servei
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