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ARBÚCIES

ANGLÈS

Ciutadans pel Canvi posa
El Pla de la Verneda posarà fi a
les queixes dels veïns de la Caixa Arbúcies, on governa ERC,
Fornés espera l’aprovació per acabar els serveis i les voreres

CpC potenciarà els pressupostos participatius

J.Caupena, Anglès.

L’alcalde d’Anglès, el republicà
Jordi Fornés, va demanar paciència als veïns de la zona coneguda com els pisos de la Caixa davant les mancances d’urbanització que pateixen als carrers. Fornés, va explicar que
«tenia constància de les queixes
dels veïns, i que fa temps que duren. La manera de posar fi al
problema serà amb l’aprovació
del Pla de la Verneda que s’està
treballant», va afirmar l’alcalde.
Segons Fornés amb l’aprovació
d’aquest pla es passarà a la urbanització de tot el sector. Per
l’alcalde que governa juntament amb CiU i PSC no seria
lògic fer una inversió en aquest
carrer si d’aquí a poc temps els
treballs que s’han fet no serveixen de res si tira endavant el
Pla de la Berneda.

Jordi Meléndez, Arbúcies.

MARC MARTÍ

MAL ESTAT. Els veïns reclamen voreres al carrer.

Implicació de l’ACA

És per això, que Fornés, va
demanar paciència als veïns,
afirmant també que la situació
no és tan fàcil com pot semblar
ja que l’Agència Catalana de
l’Aigua té competències en una
riera que passa pel costat del
carrer que denuncien els veïns.
Maria Jiménez, una de les
portaveus dels afectats en declaracions a Diari de Girona
assegurava que els veïns se

L’alcalde afirma
entendre el
malestar dels
veïns i els demana
paciència
■

d’exemple de participació

senten disgustats amb el govern, ja que no ha tingut en
compte les seves reivindicacions. «Pensàvem que amb el
canvi d’alcaldia la situació seria diferents, però veiem que els
dies passen i que ningú ens ajuda», comenta indignada. A
més, Jimenez va recordar que
els veïns d’aquest sector paguen impostos com tothom i,
en canvi, no tenen la mateixa
qualitat de vida que altres
veïns.
La portaveu dels veïns va afegir que han fet arribar a l’alcalde Jordi Fornés (ERC) les seves reclamacions, però que
aquest els va dir que no hi podia fer res perquè aquest sec-

tor ha de patir una reestructuració properament.
Els veïns van explicar que no
descarten iniciar una recollida
de signatures per aconseguir
les seves demandes i, així, poder tenir en condicions els carrers del seu veïnat, que afirmen
que es troba en un estat «tercermundista».

Els afectats
van amenaçar
de dur a terme
una recollida
de firmes
■

L’Ajuntament d’Arbúcies ha rebut el reconeixement de Ciutadans pel Canvi (CpC) per diverses iniciatives innovadores. CpC
ha inclòs l’experiència del municipi en una nova guia sobre els
pressupostos participats. De fet,
la Selva és, conjuntament amb el
Vallès Oriental, l’Occidental i el
Bages, l’única comarca que
apor ta alguna experiència a la
campanya.
«El deure d’escoltar abans de
decidir» és el títol d’un ar ticle
d’una pàgina sencera que la
nova guia de CpC dedica a Arbúcies. El text detalla les experiències innovadores de Participació Ciutadana que ja fa anys
que va començar a aplicar l’Ajuntament del municipi.
L’objecte de la part central del
text és la possibilitat que tenen
els veïns i les veïnes d’inter venir en els debats dels plens municipals. La iniciativa va en la línia d’allò que CpC vol promoure: la millora de la participació i
de la qualitat democràtica, en
aquest cas, a través dels pressupostos participats.
«Els calés, on calen»

Una nova campanya de CpC
vol que els ciutadans i les ciutadanes de tots els pobles i ciutats
de Catalunya puguin posar els
calés on calen. I que ho facin a
través dels pressupostos municipals. L’objectiu no és tan sols
obrir el debat, sinó que, l’any
que ve, quan es discuteixin i s’aprovin els pressupostos de l’exercici 2006, una desena d’ajun-

taments catalans ja incorporin
algun mecanisme participatiu.
Els pressupostos participats
són instruments que permeten
que els ciutadans i les ciutadanes, individualment o a través
d’entitats, decideixin de manera
directa a què es destinen els diners públics o, fins i tot, com es
recullen.
Són un invent relativament recent, amb força implantació al
Brasil, gràcies al Partit dels Treballadors del president Lula.
Però, a Catalunya, encara hi ha
poques poblacions que s’hagin
decidit a aprofundir en la democràcia i a atorgar més poder
a la ciutadania a través dels pressupostos participats.
Així, la campanya va dirigida
al conjunt del país. De moment,
ja s’han distribuït tríptics informatius als alcaldes i als regidors
de Participació de tots els municipis catalans.
També s’han editat 3.000
exemplars d’una guia que detalla d’una manera didàctica els fonaments teòrics dels pressupostos participats; exposa experiències nacionals i internacionals i també anima els ciutadans
a mobilitzar-se i a aconseguir
que el seu municipi s’apunti a la
idea.
A Internet, s’ha creat la pàgina www.elscalersoncalen.org,
amb un espai de debat i d’informació sobre la campanya, i també s’organitzaran actes en diversos punts de Catalunya, amb
la presència de diputats, diputades i persones exper tes en la
matèria.

BLANES

TORDERA

Més de 70 comerciants
participen en unes xerrades
sobre manipulació d’aliments
A cada sector comercial se’ls va donar la normativa
DdeG, Tordera.

La regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Tordera
va organitzar dimarts passat dues
xerrades sobre la nova reglamentació alimentària que ha entrat recentment en vigor. Més de
70 persones, dels comerços de
Tordera, van participar en les xerrades sobre com manipular els
aliments. El regidor de Promoció
Econòmica, Rafel Matas, assegura en declaracions a ràdio Tordera que a cada sector comercial
se’ls va repartir la normativa alimentària corresponent per complir les mesures sanitàries. Les
xerrades, organitzades per l’ajuntament de Tordera, es van celebrar al teatre Clavé.
Concurs de poesia i rapsodes

D’altra banda, l’associació de
gent gran de l’Esplai, amb el suport de la fundació «la Caixa» i ràdio Tordera, ha organitzat un any
més el concurs de poesia i rapso-

des. El concurs de poesia estarà
dividit en quatre grups: el grup A,
fins als 9 anys; grup B de 10 a 14
anys; grup C de 15 a 20 anys i el
grup D a partir de 21 anys. Cada
treball haurà de tenir un màxim
de 30 versos i s’hauran de signar
amb un pseudònim o lema. El
nom, cognoms i l’adreça de l’autor hauran d’anar dins d’un sobre
tancat i caldrà entregar quatre còpies del treball abans del 20 de novembre al local de l’Esplai o a
ràdio Tordera. Les poesies participants es recitaran dins el programa Tardes de poesia el dissabte 27 de novembre de 8 a 10 del
vespre. D’altra banda, el concurs
de rapsodes, estarà dividit en dos
grups. El grup A fins als 18 anys
i el grup B a partir dels 19 anys.
La prova de rapsodes es durà a
terme al programa Tardes de
poesia el dissabte 4 de desembre
de 8 a 10 del vespre, i cada participant haurà de recitar dos poemes.

J.C.MAS

RESTAURADORS. Els representants dels diferents restaurants en la presentació d’ahir a la tarda.

Presenten la
Cuina del peix
i els bolets

Un total de 13 restaurants participen a les I Jornades de la Cuina del peix i els bolets. La presentació que es va fer a les caves
Mont-Ferrant de Blanes va

comptar amb l’assistència dels
restauradors i polítics de l’Ajuntament i el Consell que volen
així potenciar la gastronomia local.

