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Prop de 200
persones van a
l’entrega de
premis del
concurs de poesia

Una empresa de productes
corrosius vol ubicar-se al polígon

Veïns del carrer
Avellaneda
denuncien que
no es recullen
les escombraries

L’equip de govern de CiU encara estudia la petició del permís

Jordi Meléndez, Tordera.

L’Associació de Gent Gran de
l’Esplai i l’emissora local Ràdio Tordera van atorgar dissabte a la nit els premis de la
14a edició del concurs de poesia i rapsodes davant unes
200 persones.
Pel que fa al concurs de rapsodes, el jurat va atorgar el
tercer premi a Rosa Maria
Ruscalleda, de Tordera; el segon premi va ser per Maria
Antonia Soler, de la Garriga; i
el primer premi per Salvador
Mitja, de Canet de Mar. També es va atorgar un accèssit a
Ferran Llavina, de Sant Celoni.
En el concurs de poesia, en
la modelitat de 15 a 20 anys,
el primer premi va recaure en
la torderenca Carme Neira
amb «Doble seqüencia d’un
miratge». En la modalitat de
majors de 21 anys, el primer
premi va ser per Anna Maria
Moya, de Barcelona, amb la
poesia «Esquitxades» i es va
atorgar un accèssit a la torderenca Carme Ruscalleda, amb
la poesia «Arrels».
Com estava previst, la Coral Pinadenca i una degustació de coca i cava van tancar
l’acte que es va portar a terme
el passat cap de setmana.

J.C., Anglès.
J.Caupena, Sant Feliu de Buixalleu.

L’equip de govern de l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu
(CiU) està estudiant la petició
d’una empresa de productes
corrosius per implantar-se al
municipi.
Aquesta societat, que por ta
per nom Prodesquímica S.L., ha
sol·licitat a l’alcaldia la llicència
ambiental per la instal·lació d’una indústria dedicada a la fabricació i emmagatzematge de productes corrosius.
Així, a par tir d’ara hi haurà
uns 20 dies perquè tothom qui
vulgui pugui consultar la petició
i presentar les al·legacions que
cregui corresponents davant la
proposta d’implantació que preveu aquesta societat al terme
municipal de Sant Feliu de Buixalleu.
La ubicació de Prodesquímica seria al polígon industrial de
la localitat, on actualment ja hi
ha prop d’una vintena d’empre-

Es dedica a la
fabricació i
emmagatzematge
de productes
corrosius
■
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POLÍGON INDUSTRIAL. L’empresa demana instal·lar-se a Sant Feliu.

ses instaurades, però cap d’elles
es dedica a aquest tipus d’usos.
Així, en l’actualitat, hi ha empreses de mobles o de ferreria.
El polígon industrial del municipi està ubicat al davant de l’Ajuntament a la carretera d’Hostalric a Breda.
Prohibició als contaminants

Per la seva banda, l’alcalde del
municipi,Vicenç Domènech, va
manifestar que tot just ara s’estava estudiant la petició de l’empresa per ubicar-se al municipi.
En aquest sentit, va exposar que

actualment s’està estudiant el
projecte d’impacte ambiental
per veure quina serà la dedicació en concret d’aquesta empresa. Domènech, però, va deixar clar que no es deixarà ubicar al seu terme municipal empreses que contaminin excessivament. Així, va indicar que una
vegada valorada tota la documentació de la proposta d’implantació d’aquesta empresa es
prendrà una determinació. «A
hores d’ara encara és aviat per
dir si l’empresa s’ubicarà al polígon», va manifestar l’alcalde.

Els veïns del carrer Avellaneda d’Anglès han fet arribar
darrerament a l’Ajuntament
les seves queixes pel que fa a
la recollida de brosses del seu
carrer. En aquest aspecte, un
dels veïns va denunciar públicament ahir que durant una
setmana el ser vei de recollida
no ha passat pel seu carrer
per buidar els contenidors
que hi ha. Així, va indicar que,
en algunes ocasions, els vehicles que aparquen malament
impossibiliten al camió que
pugui passar pel carrer i, per
tant, aquest no fa el ser vei
com seria normal.
El veí en qüestió va assenyalar, a més, que, tot i que no
és la primera vegada que pateixen aquests problemes, sí
que ha estat la primera que
han estat prop d’una setmana
sense passar, amb les molèsties que això ha provocat als
veïns tant per la brutícia com
per les males olors. Així, els
veïns, que van dir que ara la
normalitat al ser vei s’ha restablert, afirmen que, en altres
ocasions, quan passava, es
prohibia explícitament aparcar davant els contenidors i si
calia es posaven multes, situació que ara no es produeix.

LLORET DE MAR

ERC lamenta que l’equip de govern
no li acceptés unes mocions per al ple
El grup va exposar la seva queixa abans de l’inici de la sessió
Jordi Meléndez, Lloret de Mar.

El portaveu d’ERC a Lloret de
Mar, Eduard Coloma, a l’oposició, ha lamentat que l’equip de
govern de l’Ajuntament de la localitat, format per CiU i PP, no
acceptés unes mocions del grup
republicà per al ple d’ahir a la nit
amb l’argument que no estaven
entrades a registre amb el
temps i la forma corresponents.
Coloma, abans que s’iniciés
formalment l’ordre del dia del
ple, va demanar una prèvia per
l’ordre i funcionament de la sessió i va ser llavors quan va criticar la manera de fer del govern.

El regidor republicà va explicar que les dues mocions que no
s’han acceptat consistien en una
crítica al PSC-PSOE per la seva
actitud davant l’afer de la selecció catalana d’hoquei a Fresno i
en una petició que pretenia que
l’Ajuntament lloretenc es com-

L’argument de
CiU i PP va ser
que les mocions
no s’havien entrat
amb temps i forma
■

prometés a comprar i utilitzar
productes etiquetats en català
en els actes oficials que portés
a terme.
Coloma assegura que l’argument de l’equip de govern per
no acceptar les mocions és que
no estaven entrades correctament en temps i forma. Segons
el regidor a l’oposició, des del
govern local se’l va convidar o a
presentar-les d’urgència o a
guardar-les pel proper mes de
gener, però «jo ho vaig entrar el
passat divendres a la una del
migdia i, per tant, hi havia prou
temps, per tant no calia que fos-
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PLENARI. Eduard Coloma va fer la seva queixa a l’inici del ple.

sin presentades d’urgència».
Coloma, que considera que el
tracte del govern local ha estat
«poc ètic, ja que en altres ocasions no havien posat tants de
problemes», s’havia plantejat,
fins i tot, la possibilitat de no assistir en el ple o marxar durant

la seva celebració.
En la sessió d’ahir a la nit estava previst que s’aprovés una
nova modificació de crèdit del
vigent pressupost i una modificació i adaptació topogràfica del
pla parcial d’ordenació del sector Normax.

