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L’alcalde recorda que no hi va haver
al·legacions al projecte Can Guilleumas

Tordera celebra
dissabte i
diumenge el
Cap de Setmana
dels Bolets

✓ Dues coordinadores critiquen ara l’aprovació per l’impacte que tindrà
✓ Salvador Figuera afirma que només s’ha tirat endavant amb el text refós

MARC MARTÍ

TERRENY. La Coordinadora en Defensa del Patrimoni denuncia l’impacte que suposaran els blocs de pisos al sector.
Jordi Meléndez, Breda.

L’alcalde de Breda, Salvador Figuera, ha sortit al pas de la denúncia de la Coordinadora en
Defensa del Patrimoni de Breda
i la Coordinadora per la Salvaguarda del Montseny en la qual
es criticava «el fort impacte paisatgístic, històricocultural i social» que provocarà el projecte
urbanístic Can Guilleumas presentat per l’Ajuntament de la població. En aquest sentit, Figuera ha recordat que el projecte
està aprovat inicialment des de

OPINIÓ

TURISME

1997 i que l’única novetat que
s’ha aprovat ha estat un text refós. A més a més, troba «estranya» aquesta crítica quan «el
projecte es va aprovar per unanimitat de totes les forces polítiques i no hi va haver cap associació, grup o veí que presentés
cap al·legació durant el període
que li corresponia».
Figuera ha assenyalat que el
projecte es va aturar durant un
temps perquè «l’inversor inicial
va desaparèixer», però ara ha
aparegut un altre inversor que

hi està interessat i «ho tirarem
endavant perquè tot està ajustat
a llei».
Cal recordar que les dues coordinadores es queixaven que,
amb aquest projecte d’urbanització, «es deixarà la plaça de la
Miranda de 5.000 metres quadrats a 2.000 metres quadrats».
En aquest sentit, l’alcalde ha reconegut que «tothom té dret a
dir el que pensa sobre el projecte,
però també s’ha de ressaltar que
hi haurà una zona enjardinada
i un aparcament».

JOSEP Alum i Vilabella

Calamars de Blanes... Hotels de Lloret
igueres és la
capital de l’Alt
Empordà. Blanes la capital de la
Selva Marítima. Totes dues viles tenen
gairebé 40.000 habitants fixos. A Figueres, el dilluns dia quinze de novembre, hi
havia obert un mínim de quatre
hotels de tres estrelles i alguns
hostals i pensions. A Blanes, el
dilluns quinze de novembre, a
banda de dues o tres pensions familiars correctes i senzilles i un
recentment renovat hotel de
dues estrelles, no hi havia gaires
altres llocs on poder passar la
nit.
Un veterà i prestigiós professional de la restauració blanenca –tot i valorar positivament
l’organització de jornades gastronòmiques temàtiques i
altres propostes que puguin
anar sorgint per atraure visitants en temporada baixa– em
fa adonar que una franja de possibles visitants amb un poder
adquisitiu, diguem-ne més folgat, no trobarà res obert més
enllà del 30 d’octubre.
M’explica el restaurador : «Si
algú planifica un cap de setma-
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na gastronòmic a la nostra vila i
per no haver de conduir després de sopar decideix passar
una o les dues nits del cap de
setmana en un hotel, té un
panorama força pelut en el cas
que l’opció desitjada sigui un
hotel de tres o quatre estrelles.
No li quedarà cap altre remei
que, en acabar l’àpat, fer una

➾ «Figueres i Blanes
tenen gairebé 40.000
habitants fixos. Tot i
això, a Figueres, el 15
de novembre, hi
havia un mínim de 4
hotels de quatre
estrelles oberts. A
Blanes, a banda de
dues o tres pensions,
no hi havia gaires
llocs on passar la nit»

bona passejada per cremar els
excedents d’alcohol i després
recórrer els sis quilòmetres
que hi ha fins a Lloret per trobar l’establiment que busca».
Té raó. Blanes, agradi més o
agradi menys, és una petita ciutat que acull activitats econòmiques, culturals, esportives... en
nombre remarcable tot l’any.
Per això, és fàcil suposar que
es podrien generar les estades
suficients per fer rendible un
establiment de gamma mitjanaalta, i, fins i tot, de dos, que
romanguessin oberts estiu i
hivern. Fomentar la seva aparició i facilitar les coses a qui
s’embarqués en un projecte
d’aquest tipus hauria d’ésser
un repte i una prioritat per a
qualsevol equip de govern que
busqui idees i arguments per
trencar la marcada estacionalitat turística blanenca.
De moment tindran les coses
més fàcils els qui s’acostin a
Lloret de Mar per gaudir de les
Jornades del Calamar que
organitza el Casino d’aquesta
vila les darreres setmanes de
novembre. Això sí –la puntualització honora els organitzadors– tal com indica la publicitat, els calamars que menjaran
seran de Blanes.

En les declaracions a Diari
de Girona de Jesús Artiola, un
dels portaveus de la Coordinadora de Breda, assegurava que
«l’Ajuntament vol construir dos
blocs de pisos de 420 metres quadrats de façana i de 13 d’alçada
–l’alcalde diu que només són 9–
a l’entorn del monestir de la població, fet que suposaria un gran
mur just davant d’aquest emblemàtic espai. A més a més, darrere dels pisos, hi volen construir
50 parcel·les de 400 metres quadrats cadascuna».
Artiola afirmava que aquests
blocs es construiran sobre els
regs del monestir i, per aquest
motiu, «vam demanar que el Departament de Cultura de la Generalitat fes inspeccions arqueològiques per dictaminar si la
zona podria tenir valor cultural
i, així, no es deixés construir». En
aquests moments, es resta a
l’espera del que digui Cultura
sobre aquesta sol·licitud de les
coordinadores. Si es declarés la
zona d’interès arqueològic, les
coordinadores pretenen que es
converteixi «en un gran passeig
verd que connecti diverses zones
verdes del municipi». En aquest
aspecte, l’alcalde ha manifestat
que no hi haurà cap problema
per donar facilitats des del consistori a fer les inspeccions.
Tanmateix, segons les coordinadores, «si el projecte tira endavant, Breda perdrà un racó de
5.000 m2, que configura un espai
preat al centre de la vila, per
transformar-lo en un projecte
d’urbanització basat en un model llunyà al poble».

DdeG, Tordera.

La regidoria de Medi Ambient
de l’Ajuntament de Tordera
ha organitzat pels dies 20 i 21
de novembre el Cap de Setmana dels Bolets.
Així, d’una banda, el dissabte dia 20, s’ha previst una
sortida organitzada per anar
a buscar bolets amb l’acompanyament d’un exper t en
aquesta tècnica. La sor tida
serà a les nou del matí des de
l’Esplai de Tordera. A la tarda
de dissabte es muntarà una
exposició amb tots els bolets
que s’hagin recollit i a les set
tindrà lloc una xerrada sobre
la conser vació, la cuina i els
usos dels bolets. L’acte finalitzarà amb un tast de bolets
per a tothom.
Les activitats de diumenge

D’altra banda, diumenge,
dia 21 també es podrà visitar
l’exposició de bolets des de
les deu del matí fins a les dues
de la tarda. En el cas que hi
hagi persones que vulguin
cercar bolets de forma individual i no participar en la sortida organitzada també podran portar els que hagin recollit per mostrar-los a l’exposició.
Cal recordar que durant
aquests dies també s’ha portat a terme a la població de
Blanes unes jornades gastronòmiques sobre els bolets.
En aquesta mostra, anomenada La Cuina del Peix i els
Bolets, tretze restaurants blanencs han cuinat variats menús que han anat dels 24 euros a 42 euros el més car.

TOSSA DE MAR

Monrabà (CiU) no vol que
l’erari municipal pagui
l’atac al seu cotxe
Diu que existeix una assegurança per aquests casos
Jordi Meléndez, Tossa de Mar.

La portaveu de CiU a Tossa de
Mar i cap de l’oposició, Rosa
Monrabà, no vol que l’erari municipal pagui l’atac que va patir
el seu cotxe durant la celebració
del darrer ple. En aquest sentit,
Monrabà ha assegurat que
«existeix una assegurança al consistori per aquests casos i és
aquesta la que se n’ha de fer càrrec i no els diners de tots els tossencs».
Cal recordar que, durant la
matinada de dijous passat, la
portaveu convergent va donar
a conèixer a la Policia Local
que el seu vehicle havia estat
objecte d’un acte vandàlic mentre ella es trobava al ple municipal. Així, quan Monrabà va
sortir del ple, al voltant de les
dues de la matinada, es va adonar que el seu vehicle tenia un
parabrises trencat i el retrovisor torçat. En engegar el cotxe
i fer la maniobra, Monrabà es

va adonar, a més, que li havien
rebentat la roda del cotxe.
Arran d’aquests fets, va optar
per trucar a la Policia Local.
Tanmateix, la por taveu de
CiU va assegurar a Diari de
Girona que demanarà en el
proper ple municipal que el
consistori assumeixi els costos
dels desperfectes que va patir
el seu cotxe, ja que es trobava
desenvolupant tasques municipals quan es va portar a terme l’acció vandàlica.
Pel que fa a les declaracions
de l’alcaldessa, Pilar Mundet
(PSC), en les quals es posava
en dubte que l’atac es produís
pel càrrec polític de Monrabà,
ja que «malauradament, hi ha
hagut altres casos a persones
sense vinculació política i, a
més, ara Monrabà no pren decisions», la por taveu convergent sospita que sí que té a veure amb algunes de les coses
que es van dir en el ple.

