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Tordera planta cara a Blanes
Aproven un recurs contra l’Ajuntament de Blanes, que ara s’oposa al traçat alternatiu de l’autopista i l’N-II
FRANCESC SANTIAGO / Tordera

J El conflicte entre l’Ajuntament de Tordera
i el de Blanes pel futur traçat de la prolongació
de l’autopista del Maresme i el desdoblament
de l’N-II puja de to. El ple de Tordera ha

va aprovar interposar un
recurs contenciós administratiu contra l’acord de
l’Ajuntament de Blanes
perquè es considera «absolutament injustificada»
la nova posició de l’Ajuntament veí. ERC de Tor-

VIII EXPOSICIÓ
INTERNACIONAL
27 i 28
setembre 2003
De les 10 del matí
a les 8 del vespre
Lloc: Poliesportiu
(recinte cobert)
Dissabte 27 a 2/4 de 12 exhibició
de gossos d’atura amb ramat
i aus, per Jordi Muxach
Organitza: GIROCA, amics de les aus
Amb el suport de:

Generalitat de Catalunya

Consell Comarcal de l’Alt Empordà

dera, que forma part de
la plataforma que defensa
el traçat alternatiu de les
noves vies de comunicació
i que en el ple va reiterar
el seu suport a aquest recorregut, va votar en contra de la presentació del
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D’AUS

CONSELL
COMARCAL
DE
L'ALT EMPORDÀ

el qual les dues vies de comunicació passarien
a través d’un únic corredor, pel terme de
Tordera. Ara Blanes ha revocat aquest acord.
Els grups de Tordera culpen de tots els mals
el portaveu d’ERC de Blanes, Joan Puig.

Una imatge d’arxiu de les cues que es formen a la cruïlla de Can Bartolí, a l’N-II, que uneix Blanes i Tordera. / L.J.
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Tordera vol que la prolongació de l’autopista del
Maresme cap a la Costa
Brava sud —un projecte
de la Generalitat— i el desdoblament de l’N-II —una
obra de l’Estat— passin
pel seu terme municipal
a través d’un únic corredor, amb l’objectiu de no
malmetre la vall agrícola
de Jalpí i Sant Daniel. El
traçat dissenyat per Tordera és acceptat per la Generalitat. El 8 d’abril del
2002, el ple de Blanes va
aprovar donar suport també al traçat. Només hi va
votar en contra el portaveu
d’ERC, Joan Puig, que defensa que hi ha altres alternatives i que el traçat
de Tordera passa massa a
prop del Vilar. En el nou
mandat, el 29 de juliol passat, el ple de Blanes va
aprovar revocar l’anterior
acord. CiU, el PSC i
ICV-EUiA van canviar el
vot afirmatiu del 2002 per
apuntar-se a les tesis
d’ERC de Blanes. Des de
Tordera, aquesta decisió
s’interpreta com un canvi
d’estratègia únicament
perquè ERC —que ara governa amb el PSC i
ICV-EUiA— té la clau de
la governabilitat. El ple de
Tordera de dijous passat

aprovat, només amb el vot en contra d’ERC,
presentar un recurs contra l’Ajuntament blanenc. Blanes va donar suport, el mandat anterior, al traçat alternatiu dissenyat per Tordera i acceptat per la Generalitat, segons

Diputació de Girona

Ajuntament de Saus, Camallera i Llampaies

recurs perquè entén que
la via de l’enfrontament
institucional no afavorirà
una entesa. La posició
d’ERC va rebre crítiques
perquè la resta de grups
creuen que manté un llenguatge ambigu, atès que

republicans de Tordera i
de Blanes defensen posicions diferents. Tordera
tem que la posició de Blanes acabi provocant que
l’Estat, veient que no hi
ha consens, no accepti el
traçat alternatiu.

Salvem el Crit
alerta que
algunes obres
afavoreixen els
despreniments
J Palafrugell.

Arran de
l’accident d’aquest estiu a la cala del Senyor
Ramon, el grup ecologista Salvem el Crit
alerta que algunes actuacions urbanístiques
afavoreixen els despreniments. Per això, insta
als ajuntaments que
realitzin més inspeccions a les muntanyes
del litoral i previnguin
així accidents millorant
el seu planejament i la
seva política urbanística. L’entitat posa com
a exemple les construccions realitzades a la
platja Fonda de Begur
a la zona palafrugellenca d’Aigua Xelida. «La
veritat és que la gestió
que s’ha fet del nostre
litoral ha estat pèssima», recorden els ecologistes. / A.V.

Begur farà festa
local l’any vinent
per les diades
dels seus dos
patrons
J Begur.

Les dues festes
locals del municipi de
Begur per a l’any 2004
seran el dimarts 29 de
juny, Sant Pere, i el dilluns 20 de setembre,
Santa Reparada. Les
dues festes, que coincideixen amb els seus
patrons, van ser proposades per la comissió de
govern. La petició ja ha
estat tramesa a la Subdirecció General d’Afers Laborals d’Ocupació de la Generalitat de
Catalunya per a la seva
aprovació definitiva. / A.V.

Establertes les
dues festes
locals del 2004
del municipi de
Palafrugell
J Palafrugell. El municipi
de Palafrugell ha proposat que les dues festes
locals de l’any vinent siguin el 31 de maig, Pasqua Granada, i el 20 de
juliol, Santa Margarida,
que és la patrona de la
vila. La proposta l’ha
aprovat l’equip de govern en comissió i ara
només falta que sigui
aprovada per la Generalitat. / A.V.

