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La Selva

EMERGÈNCIES

LLORET DE MAR

Interior estudia crear un nou parc de
bombers compartit entre Lloret i Blanes

Milloren el camí
de ronda del
Castell d’en
Plaja fins a
la Montgoda

 Es podria construir en un terreny equidistant entre els dos municipis costaners
 El conseller Saura inaugura les instal·lacions de Voluntaris de Tordera
E.B, Tordera

El Departament d’Interior de la
Generalitat està estudiant la
possibilitat que els municipis de
Lloret de Mar i Blanes comparteixin un nou parc de bombers,
que es podria situar en una distància equidistant entre ambdós
municipis. La directora general
de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, Olga Lanau, va
explicar que en el nou Pla Director de Bombers, que està elaborant en aquests moments la
Generalitat, s’està mirant aquesta possibilitat.
De tota manera, Lanau també
va explicar que una altra de les
possibilitats podria ser ampliar
el de Lloret de Mar i, per tant, ja
comptaria amb més efectius per
cobrir aquesta zona costanera.
El conseller d’Interior, Joan Saura va explicar que en aquests
moments s’està redactant el Pla
Director i que es preveu fer alguna actuació en aquesta zona
de la Selva. Finalment, Saura va
augurar un estiu crític d'incendis forestals i va demanar la
col·laboració de la ciutadania
Nou parc de bombers voluntaris

El conseller Saura va inaugurar ahir el nou parc de bombers
voluntaris de Tordera (Maresme) i va destacar la tasca d’aquestes persones que voluntàriament, tot i treballar, es dediquen en el seu temps lliure a fer
front a les emergències. Aquest
nou parc de bombers es va començar a construir el 2006
arran de l’augment dels ser veis
fets pels bombers de la localiat

DdeG, Lloret de Mar

L’Ajuntament de Lloret de
Mar durant aquesta setmana
ha realitzat noves obres de
millora a la zona del camí de
ronda que va des del Castell
d’en Plaja fins a la urbanització de la Montgoda. En concret, s’han habilitat dos miradors, posat baranes de seguretat en els punts que ho requerien i fet una millora del
terra que havia quedat malmès pels darrers temporals.
Els nous miradors ofereixen un espai idíl·lic per passejar i gaudir de magnífiques
postes de sol i de l’essència de
la Costa Brava. Per altra banda, durant aquests dies també s’estan realitzant les tasques de poda de les palmeres
i fent un seguiment de les més
malmeses.

Lloret habilita
dos nous miradors
i posa baranes de
seguretat a l’àrea
I

CARLES COLOMER

INAUGURACIÓ OFICIAL. El conseller Saura, amb comandaments dels bombers, ahir a Tordera.

La Generalitat
està elaborant un
Pla Director sobre
Bombers
I

El nou parc
de Tordera atén
les demandes de
tot Catalunya
I

i de l’increment de dotacions i
exigències de modernització
del ser vei que van fer necessària la construcció d’un nou parc
a Tordera; de fet, l’antic parc situat a la carretera de Fogars de
la Selva s’havia acabat sumant al
casc urbà i això dificultava també la feina dels bombers voluntaris. En aquest parc hi treballen
24 persones i cobreixen tant les
demandes d’emergències de
Tordera com les de tot Catalun-

ya, si és necessari, va explicar el
cap del parc, Josep Luna.
Aquest parc té 630 meters quadrats i ha suposat una inversió
d’uns 702.000 euros, finançada
per la Generalitat de Catalunya
mitjançant un conveni amb els
ser veis tècnics de l’Ajuntament
de Tordera. Tal i com va explicar l’alcalde de Tordera, Joan
Carles Garcia (CiU), «el que
s’havia parlat fa sis anys ara ja
és una realitat».

Aquestes actuacions, són
algunes de les que Lloret de
Mar, amb l’objectiu de fer millores a les zones peatonals,
està realitzant impor tant inversions. Entre aquestes hi
ha els camins de ronda. Un
espai que, segons el consistori, s’ha convertit en la principal via d´accés per arribar
als principals atractius turístics de la població i s’ha treballat per potenciar la seva
senyalització, adaptació i promoció dels camins de ronda.

INFRAESTRUCTURES

RIUDELLOTS

El gasoducte afecta sis indrets protegits de la Selva

Mor Josep Ramos
Jiménez, número
11 de CiU a les
municipals

Maçanet reclamarà que la nova canalització de gas ressegueixi el traçat de l’AP-7
industrials en desenvolupament, ja que l’actual traçat passa a prop del polígon de Fontanilles.

E.P, Maçanet.

El futur gasoducte de l’empresa
Enagás entre Martorell i Figueres afectarà a la Selva sis indrets
protegits pel seu valor mediambiental: el Massís del Montseny,
la riera d’Arbúcies, els Estanys
de Tordera, l’Estany de Sils, la
riera de Santa Coloma i el PEIN
dels Turons de Maçanet. La seixantena de propietaris afectats
a Maçanet de la Selva es van reunir ahir amb l’Ajuntament per
acordar fer al·legacions conjuntes i reclamar que la canonada
de gas ressegueixi el traçat de
l’AP7 (ho farà a Tordera i part
de Sils) i no s’endinsi en el terme. Un total de 15 masies hi
quedaran relativament a prop.
Algunes hi passa al mig dels
pous d’aigua.
Un total de 10.500 metres de
gasoducte passaran pel terme
de Maçanet. Segons l’alcalde,
Alfons Soms (PSC), si passés
arran d’autopista, igual que la
canonada de Gas Natural, el recorregut es reduiria gairebé a la
meitat.
Maçanet també demanarà

Pel mig de la comarca

CARLES COLOMER

AFECTATS DE MAÇANET. 60 propietaris es van reunir a Maçanet.

Un total de 15
masies queden a
prop de la
canonada de gas
I

que la canonada se soterri un
mínim de metre i mig (la previsió és d’un metre) per evitar accidents amb maquinària agrícola. Entre les exigències del municipi, que té temps per al·legar
fins a finals de mes, hi haurà
també la no afectació de zones

La canonada entrarà a la Selva resseguint l’autopista per
Tordera, seguirà un tram de via
de tren a Maçanet, travessarà la
via i davallarà en direcció al barri del Molí tot travessant l’autopista, recorrerà els terrenys
posteriors de la fàbrica Trety,
travessarà la carretera C-35 que
mena a Vidreres i entomarà de
nou el traçat de l’autopita per entrar dins el terme municipal de
Sils. En el seu camí capal nord,
el gasoducte travessarà també
terrenys de Caldes de Malavella, Vilobí d’Onyar i Riudellots
de la Selva per endinsar-se a la
comarca del Gironès a través
d’Aiguaviva i Bescanó.
Maçanet ja ha parlat amb el
Cilma per tral que aquest ens
s’involucri en la recollida d’al·legacions, Unió de Pagesos també reunirà els afectats de la comarca.

DdeG, Riudellots de la Selva

Josep Ramos Jiménez, que va
anar de número 11 a la llista
del grup convergent de Riudellots de la Selva en les darreres eleccions municipals,
va morir ahir després d’una
llarga malaltia. Ramos pertanyia al grup convergent des
de l’any 2003 i era un personatge molt conegut al municipi de Riudellots. Per una
banda, perquè era un actiu
col·laborador del grup municipal i, per l’altra, per la seva
tasca per conscienciar sobre
les barrereres arquitectòniques, ja que tenia una minusvalia que el feia anar en cadira de rodes.
Aquest fet va ajudar, tal i
com van reconèixer des del
mateix Ajuntament de Riudellots, a impulsar qüestions de
mobilitat al municipi, ja que
Josep Ramos era una persona
inquieta que anava amunt i
avall pel poble detectant
aquells punts negres per a les
persones amb mobilitat reduïda.

