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DISSABTE, 11 DE DESEMBRE DE 2003 Diari de Girona

LA MAJORIA ES DESTINEN A LA CONSTRUCCIÓ DEL PAVELLÓ I LA BIBLIOTECA

JOSEP CARBONELL SERÀ ENTERRAT AQUEST MATÍ

Tordera reserva 3.000.000 de € El gerent del club
al pressupost per a inversions de Tordera coneixia
Els comptes de la localitat superen els 9 milions d’euros
els seus assassins
TAPI CARRERAS

DdeG/T.C.C.

El Jutjat d'Instrucció número 4 d'Arenys
de Mar ha decretat el secret de sumari

TORDERA

L'Ajuntament de Tordera va
aprovar dijous, en sessió plenària, i amb els vots a favor de CiU i
en contra del PSC, el pressupost
de la Corporació corresponent a
l'any 2003. El pressupost municipal està valorat en 9.273.883'65 euros, dels quals 2.897.000 euros estaran destinats a inversions.
La construcció del pavelló poliesportiu i l'execució de la primera
fase de la biblioteca municipal seran les prioritats del pressupost
2003, obres per les quals es destinaran més de 2,5 milions d'euros.
Altres inversions seran la millora
de la via pública, la reforma de l'enllumenat del veïnat de Sant Pere i
l'arranjament de diferents camins
rurals.
L’obra més reivindicada és el pavelló municipal, és sens dubte el
pavelló poliesportiu, del qual després d’any de reclamacions, el conseller de la Generalitat, Josep Vilajoana, va posar la primera pedra
d’aquesta instal·lació esportiva a
Mas Ros. Un cop acabi l’obra,
tindrà capacitat per a unes 300 persones i la pista central serà divisible en tres. Hi haurà un zona de
musculació, despatxos per a entitats i un espai per emmagatzemar
elements esportius, entre d’altres
sales.
Pel que fa a la nova biblioteca,
la nova infraestructura, segons el
projecte ja aprovat, estarà ubicada al carrer Maragall, al costat de
l’institut Lluís Companys i ocuparà una superfície de més de 1000
m2. Hi haurà una àrea general de
lectura, una àrea infantil, un espai
amb ordinadors de consulta per
als usuaris, a més del vestíbul, els
sanitaris i l’arxiu documental. A
més, comptarà també amb un pati
interior i s’hi construirà una sala

DdeG
TORDERA

Primera pedra. Es va posar durant el mes de juliol a Mas Ros.

ELECTORALISME O PROJECTES PREVISTOS

Una experiència de 20 anys
■ Durant el ple extraordinari de
l’Ajuntament de Tordera, la portaveu del grup municipal del
PSC, Conxita Rodríguez, va manifestar que el pressupost que es
presentava era electoralista i va
criticar l’endeutament que ha
patit l’Ajuntament en els darrers
vuit anys.
Per la seva banda, l'alcalde de

polivalent amb capacitat per a unes
cent persones. Aquesta àrea serà
d’accés lliure i separada de l’àrea
de treball i lectura. També hi haurà
connexió per a ordinadors de consulta, un espai de suport, una aula
de formació, una àrea de treballs
en grup amb dos ordinadors, un
dipòsit de llibres i el despatx de direcció.

Tordera, Joan Carles Garcia, va
manifestar durant la sessió
plenària de dijous que el pressupost és realista i de caràcter
continuista ja que permetrà finalitzar obres que ja estan iniciades i acabarà amb el dèficit
actual d'infraestructures que pateix actualment el municipi de
l’Alt Maresme.
Finalment, durant el ple extraordinari de dijous a Tordera també es van aprovar els pressupostos
generals dels Organismes Autònoms de Serveis Comunitaris
(785.424 euros) i de Ràdio Tordera (81.880 euros); i el de l'empresa pública municipal Tordera
Urbanística
Activa
(TUA)
(6.863.151,63 euros).

El veí de Tordera que va ser
trobat agonitzant al bosc de
Can Burgada coneixia el seu
agressor o agressors ja que va
acceptar pujar amb ells al vehicle que el va conduir al seu fatal desenllaç. Josep Carbonell
Martori de 38 anys va morir
el migdia de dijous a l'hospital Josep Trueta de Girona a
causa de les ferides que havia
patit a conseqüència d'una pallissa i d'un fort cop que tenia
al cap provocat amb un objecte contundent. El cos agonitzant de Carbonell que era el gerent d'un club nocturn de la localitat i estava casat amb una
ciutadana del Brasil, va ser trobat en una zona boscosa de Can
Burgada molt a prop del veïnat
de Sant Andreu amb les cames
lligades amb una bufanda i en
molt mal estat a causa de les
nombroses agressions que havia rebut.
Investigar l'entorn

La brigada judicial dels Mossos d'Esquadra centra la investigació a l'entorn de Carbonell
i ja ha mantingut entrevistes
amb persones que el coneixien
i amb treballadores del Club
que regentava. El fet que el cos
de Josep Carbonell es trobés en
un bosc i el seu vehicle una Fiat
Ducato a la benzinera de la localitat a l'altre costat de poble
planteja el fet que coneixia el
seu agressor o agressors i que
va acceptar pujar al vehicle.

A més el fet que la tarda de dijous quan un veí va localitzar el cos
i avisés la Policia Local de Tordera fos plujosa dificulta de manera
important la tasca policial de localitzar el lloc exacte on es va produir l'agressió, empremtes o vestigis de l'autor o autors de la pallissa. A més a més, el fet que
aparentment es tracti d'una agressió vinculada al món de la prostitució dificulta encara més la tasca policial.
Inicialment, després que fos localitzat el cos i s'alertés els Mossos
d'Esquadra l'home agonitzant va
ser traslladat a l'hospital Sant Jaume de Calella, per ser portat posteriorment al voltant de un quart
de dotze de la nit a l'hospital comarcal de la Selva. Al cap d'uns
tres quarts d'hora el van portar a
l'hospital Josep Trueta on se li declarava la mort clínica el passat dijous al voltant de la una del migdia.
La mort de Carbonell ha commogut la societat torderenca ja que
era una persona molt coneguda en
ser el fill d'una família de carnissers molt arrelada a la localitat.
El jutjat d'instrucció número 4
d'Arenys de Mar que està encarregat de la instrucció del cas ja ha
decretat el secret de sumari. La cerimònia fúnebre de Josep Carbonell se celebrarà aquest matí a les
11 a l'església de Sant Esteve de
Tordera. Tot i el nombre de clubs
nocturns que hi ha al municipi –al
voltant de cinc– aquesta és la primera ocasió en molts anys que es
produeix un delicte d'aquestes característiques i en el qual la víctima és un ciutadà de Tordera.
J.C.MAS

ACULL 49 ESTANDS DE VESTITS, RESTAURANTS, FLORISTERIES I PERRUQUERIES

Blanes inaugura al passeig
la fira Tot per als Nuvis
DdeG
BLANES

L’Ajuntament de Blanes va donar el tret de sortida ahir a la tarda a la mostra dedicada al món
dels casaments i ubicada al passeig
de Mar que rep el nom de Fira Enllaç. Tot per als Nuvis.
Al certamen s’hi podran trobar,
al llarg del dia d’avui i demà, tota
mena d’ofertes relacionades amb
el món dels casaments: vestits, restaurants, empreses dedicades a la
fotografia i el vídeo, botigues de
regals, floristeries o perruqueries,
entre d’altres. La mostra es portarà a terme en una carpa de 1.650
metres quadrats al passeig marítim. És la mateixa que va acollir
el parc infantil de Nadal, Expodiver.
En total hi haurà 49 estands, xi-

fra que representa un augment de
12 estands més que en la primera
edició (desembre de 2001). La majoria repeteixen respecte a la primera edició. Durant la inauguració, el regidor de Festes, Enric Pérez (CiU), va destacar el muntatge
dels estands. També va destacar
la gran varietat de productes que
s’ofereixen en aquesta Fira.
En la primera edició, els forts
temporals que van afectar la Costa Brava van deslluir de manera
important la Fira. Per aquest motiu, l’Ajuntament de Blanes ha decidit que les empreses que repetissin tinguessin una rebaixa en
el preu d’ocupació al recinte.
D’aquesta manera, prop d’un 90
per cent ha decidit tornar a exposar a Blanes. Moltes empreses són
del municipi, però també n’hi ha
d’altres localitats de la Selva i del

Maresme i fins i tot de la ciutat
de Barcelona.
Dins el mateix certamen, s’han
preparat diferents desfilades on es
podran veure vestits diferents
col·leccions per a nuvis i núvies.
En aquests cinc passis hi ha prevista l’assistència de set empreses. En concret, avui es faran dues
desfilades (17.30h i 19.00h) i demà
dues més (112.30h, 17.30h i
19.00h). Per assistir a les desfilades s’han preparat 300 cadires.
L’entrada al recinte d’aquesta
fira és de 3 euros i es regalarà un
paraigua de la Fira si s’hi acudeix
en parella.
Durant la presentació de l’acte,
l’alcalde de Blanes, Ramon Ramos,
va afirmar que des del consistori
s’està treballant perquè ofertes
d’aquest tipus serveixin per consolidar el municipi com a punt

Salutació. El regidor Enric Peréz en un dels estands de la Fira.

de referència entre Mataró i Girona.
El regidor de Fires i Festes de
l’Ajuntament també ha destacat
que malgrat el fred i la climatologia exterior, la carpa disposa d’un

sistema de calefacció que garanteix una temperatura adequada
al seu interior.
Per captar un elevat nombre de
públic s’ha fet una important promoció.

