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LA SELVA

Blanes assumeix que l’A-2 passarà pel Vilar
perquè el TSJC els ha desestimat un recurs
 El Consistori va recórrer contra el projecte de Foment per no haver fet públic l’estudi

d’impacte ambiental abans de licitar les obres de transformació de la N-II en autovia

CALDES DE MALAVELLA | DdG
CARLES COLOMER

BLANES | DdG

L’Ajuntament de Blanes ha rebut
aquesta setmana la notícia que el
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha desestimat el recurs
que va interposar el consistori
contra el Ministeri de Foment perquè aquest havia tret a licitació el
desdoblament de la N-II per Blanes
sense tenir a punt la Declaració
d’Impacte Ambietal (DIA).
L’alcalde de Blanes, en declaracions a la Cadena Ser, va assegurar
ahir que «des de l’Ajuntament farem tot el que es pugui fer, però que
si no es resolen positivament, realment hem de dir que amb els
peus a terra, poca cosa podem
fer». Així doncs, el primer edil assumia que finalment el desdoblament de la N-II per Blanes, fet al
qual el municipi s’oposa i havia
proposat com a alternativa un altre traçat, que passaria per Tordera i que consideraven més curs, barat i sostenible; finalment tirarà endavant i per tant, el paratge de
Sant Daniel i l’ermita del Vilar,
quedarà afectat, dos espais naturals
i emblemàtics de Blanes, defensats
per entitats socials i polítiques durant els anys de lluita per evitar que

La futura A-2 enllaçarà amb l’autovia d’accés a la Costa Brava sud i amb la via que va de Tordera al Vilar.

la N-II acabés passant per Blanes.
De tota manera, tot i la desestimació del recurs, Blanes està a
l’espera de la resolució de dos contenciosos-administratius més relacionats amb el desdoblament
de la N-II, que passarà a anomenar-

se A- un cop desdoblada. Un
d’ells contra el traçat del mateix
desdoblament i l’altre, que demana que no es comencin les obres
fins que tots estiguin resolts. A
banda dels recursos judicials, Blanes va aportar . al·legacions i
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ALT EMPORDÀ
Cadaqués, Castelló d’Empúries- Empuriabrava, Servei Comarcal de Català. C. Nou, 48. Figueres
l’Escala, la Jonquera, Llançà, Sant P. Pescador,
Ventalló, Vilafant, Vilajuïga
Figueres
Oficina de Català. Av. de Salvador Dalí, 107
Roses
Oficina de Català. C. de Pep Ventura, 27

972 50 30 88

972 03 23 18
972 25 39 47

BAIX EMPORDÀ
Castell-Platja d’Aro

Centre Cívic Vicenç Bou. C. de les Escoles, 2

La Bisbal d'Empordà
Calonge-Sant Antoni
Palafrugell

Oficina de Català. C. de l’Estació, 2-10. Edifici El Mundial
Oficina de Català. Pl. Major, 2
Oficina de Català. Centre Municipal d’Educació
Av. de García Lorca, 11-15
Oficina de Català. C. de Salvador Albert i Pey, 3
Oficina de Català. C. Major, 31

Palamós
Torroella de Montgrí-l’Estartit

972 81 83 41
972 64 23 10
972 64 34 90
972 66 04 81

. signatures d’entitats civils,
partits polítics i administracions
que van modificar substancialment el traçat original de la primera
proposta, que afectava molt més els
paratges del Vilar i Sant Daniel; segons Foment.

L’Ajuntament de Caldes de Malavella instaurarà a partir de demà
el mercat dels diumenges. Una
nova oferta comercial que pretén
de dinamitzar el comerç i oferir als
caldencs i visitants un nou producte que serà més guarnit, i on a
part de les parades habituals , també s’hi podran trobar productes artesanals de tota la comarca i de la
resta del país. El mercat dels
diumenges es farà a la plaça de l’Ajuntament de les deu del matí a les
dues de la tarda. Segons el regidor
de Promoció econòmica de Caldes, Jordi Aparicio (PIC) «el Mercat dels diumenges vol dinamitzar
el comerç local i poder oferir un
nou producte». A més, els
diumenges també s’oferiran xocolatades, espectacles infantils o
passejades en ponis pel centre.
Malgrat que aquesta iniciativa
no permet als comerços de la població obrir les seves portes, des de
l’Ajuntament es treballa per la declaració de Caldes com a municipi turístic ja que segons Aparicio
Caldes compleix amb els requisits
ja que «és la tercera població de la
comarca de la Selva amb més places hoteleres, i amb un gran turisme residencial».

Pedalada popular per la
Setmana de la Mobilitat
BLANES | DdG

Blanes s’ha adherit a la Setmana
de la Mobilitat Sostenible i Segura
que acaba diumenge. Durant la setmana a les escoles s’han fet activitats relacionades amb els mitjans
de transport públic, per tal de potenciar-ne el seu ús. Però, el gran
acte popular serà diumenge: la
pedalada popular que organitza l’Ajuntament però que s’emmara dins
d’una campanya més àmplia a la

qual s’hi han adherit uns  municipis catalans per tal de fer durant el mateix dia una pedalada reivindicativa contra el canvi climàtic. A Blanes, la pedalada popular
començarà al passeig del Mar, en
concret davant el carrer Ample i es
farà un recorregut d’uns cinc quilòmetres sense gairebé cap desnivell de terreny. Els participants
s’han de presentar a les deu del
matí al passeig del Mar.

972 30 86 72
972 60 09 90
972 75 73 01
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GARROTXA
Olot

Servei de Català d’Olot-la Garrotxa. C. del Mont Carmel, 3

972 27 09 02

Servei Comarcal de Català. C. de la Riera de Mus, 1 A Girona

972 21 32 62

Oficina de Català. Pl. de Lluís Companys, 1
Centre de Normalització Lingüística. Casa Solterra
C. dels Ciutadans, 18

972 24 91 91
972 22 06 63

Servei Comarcal de Català. C. de Catalunya, 48
Can Puig de la Bellacasa. Banyoles

972 57 35 50

Servei Comarcal de Català. C. del Progrés, 22. Ripoll

972 70 32 11

Servei Comarcal de Català. Pg. de Sant Salvador, 25-27
Santa Coloma de Farners

872 97 38 90

Oficina de Català. C. Major, 2
Oficina de Català. C. de Jaume Arcelós, 7
Oficina de Català. C. de Sant Pere, 36, 1r

972 86 00 01
972 35 85 55
972 36 18 34

GIRONÈS
Bescanó, Bordils, Cassà de la Selva, Celrà,
Flaçà, Llagostera, Quart
Salt
Girona

PLA DE L’ESTANY
Banyoles

RIPOLLÈS
Sant Joan de les Abadesses

SELVA

CONSORCI PER A
LA NORMALITZACIÓ
LINGÜÍSTICA
CNL DE GIRONA

Caldes
converteix el
diumenge en
dia de mercat

Amer, Anglès, Caldes de Malavella, Hostalric,
Maçanet de la Selva, Riells i Viabrea,
Riudarenes, Riudellots de la Selva, Sant Hilari
Sacalm, Santa Coloma de Farners, Sils
Arbúcies
Blanes
Lloret de Mar

Els certificats que s’obtenen al final dels cicles bàsic, elemental, intermedi, suficiència
i superior són equivalents als de la Secretaria de Política Lingüística.

Sils Imatges de la indústria i el camp
 El poble de Sils està en plena Festa Major i ahir es va inaugurar a la sala
d’exposicions municipals una mostra fotogràfica titulada Del camp a la
fàbrica. Una mirada a la història de Sils que a través de fotografies antigues i
actuals mostren l’evolució de Sils i la seva transformació des de l’agricultura a
la indústria. La mostra estarà oberta fins al 19 d’octubre i està coordinada per
l’Arxiu municipal i les imatges són del fotògraf silenc del Diari de Girona,
Carles Colomer, i de la també fotògrafa local Anna Prat.

