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EL LÍDER REPUBLICÀ VA AVALAR L’ACTUACIÓ DEL REGIDOR QUAN VA TREURE LA IMATGE DE L’AJUNTAMENT DURANT UN PLE

OPINIÓ

Puig va tornar a treure la foto del Rei a
Blanes en una visita de Carod-Rovira
El secretari general d’ERC creu que el partit ha tingut bons resultats electorals a Blanes
DdeG

C. GONZÁLEZ

Niàgara Parc de
Tordera celebrarà les
seves festes al llarg
del cap de setmana
TORDERA.- L’Associació de Veïns
de la urbanització Niàgara Parc
de Tordera ha organitzat la seva
Festa Major que comença avui
mateix i s'allarga fins diumenge. La festa començarà amb el
pregó i seguidament una marató per a totes les edats pels
carrers de la urbanització.
A la nit, ball amb la disco
mòbil La Nau. Per demà els actes començaran a les deu del
matí amb els jocs de cucanya i
les curses de sacs. A les dotze,
els campionats de dòmino, de
cant i de billar. A les cinc de la
tarda es farà una actuació de titelles als jardins de les antigues
pistes de petanca. Finalment a
dos quarts d’onze al camp de
futbol hi haurà un espectacle
de varietats amenitzat pel grup
Palau. Diumenge, les activitats
s’iniciaran al matí amb un campionat de petanca a les noves
instal·lacions. A les onze tindran lloc les fases finals dels
campionats de dòmino, cant i
billar i a dos quarts de tres de
la tarda es farà una arrossada
popular. C. NEIRA

L’altra cara
de Lloret
ls fets ocorreguts a Lloret el passat cap de setmana són més seriosos
i reveladors del que no pas sembla. Fa uns dies parlàvem de
Blanes (no en el mateix sentit,
però sí relacionat) i dèiem que
la situació acabaria esclatant
per saturació. Lloret porta
avantatge a Blanes, és una població més tot-terreny, i segurament aguantarà més. Potser
passaran encara un bon grapat
d’anys fins que s’esdevingui alguna desgràcia. Però tinguem
segur que el procés iniciat anirà
a més i a pitjor. És qüestió de
temps. No es tracta ja d’un problema turístic, ni de jovent, ni
d’incivisme, ni d’alcoholisme.
És tot això i molt més; i, a
aquestes alçades, difícil d’eradicar.

BLANES

El secretari general d'ERC, Josep Lluís Carod Rovira, va defensar ahir el fet que Joan Puig, regidor d'ERC a l'Ajuntament de Blanes, retirés el quadre del rei Joan
Carles de la sala de plens dies
abans. En aquest sentit, Carod Rovira va dir: «Jo sóc demòcrata i per
mi en aquesta sala hi són tots els
que hi han d'estar, aquells que
s’han guanyat el càrrec a les urnes,
que són aquells que han estat escollits democràticament, com és
el cas del president de la Generalitat. Aquell que no s'ha guanyat
el càrrec no veig per què hi ha de
ser. Per això no crec que hi hagi
ningú que no hi hagi de ser».
En aquesta sala de plens dies
abans hi havia la foto del rei Joan
Carles, però el regidor d'ERC a Blanes, Joan Puig, la va retirar durant
una sessió plenària. Aquest fet es
va produir quan a la sessió del
plens tractava el punt en què alguns dels regidors de l’Ajuntament
demanaven explicacions al regidor
d’EUiA-ICV, Argemir González,
perquè prèviament havia retirat la
fotografia del president de la Generalitat, Jordi Pujol del seu despatx.
Respecte al resultat de les eleccions municipals del passat mes de
maig, on ERC va aconsegir un segon regidor a l'alcaldia de Blanes,
Carod Rovira va destacar el fet que
s'hagin doblat els resultats i ha assenyalat: «No és bo que l'home estigui sol i en Joan Puig ja no està
sol». A més, va destacar el fet que,
tenint en compte l'estructura mu-
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De visita. El regidor Joan Puig i Carod Rovira passejant per un carrer de Blanes.

nicipal prèvia a l'Ajuntament de
Blanes, pujar en regidors no era
fàcil «però s'ha aconseguit». Per
ell, el seu partit està en la «línia
d'actuació» que els ha permès fer
els «millors resultats municipals»
en tota la història d'ERC després
del franquisme. Tanmateix, el secretari general d'ERC no dubta que
les pròximes eleccions al Parlament
de Catalunya, el seu partit farà els
«millors resultats» obtinguts des
de l'any 1980. Per això confia que
«com a posició de trinxera», segons ha dit, resisteixin els «bons
resultats» que han fet a Blanes i

s’ha mostrat convençut que els superaran a les properes eleccions al
Parlament de Catalunya.
Carod Rovira va venir a Blanes
per tal de fer una breu estada al
municipi, va fer una visita al Consorci Portal de laCosta Brava, que
és l’entitat que s’encarrega de la
gestió i construcció de la futura
ciutat esportiva de Blanes. Cal recordar que aquest equipament és
el precedent del que ha de ser l’Illa
de Blanes de l’arquitecte japonès
Arata Isozaki, ja que aquest equipament s’ubicarà on hi ha l’actual zona esportiva.

També va visitar l’exposició amb
motiu de l’Any Ruyra, ja que Blanes celebra aquest any la commemoració de la publicació d’un llibre de versos de l’autor Joaquim
Ruyra, i al vespre va assistir a l’obra
de teatre «El directe», que va representar Teatre de Guerrilla. El
secretari d’ERC va venir al municipi de Blanes perquè durant tot
aquest mes d’agost fa una visita a
cadascun dels municipis de Catalunya per conèixer de manera directa les activitats culturals, festives i de tota mena que es duen a
terme als diferents indrets.

L'AJUNTAMENT S'HA REUNIT AMB RETEVISIÓN PER SOLUCIONAR EL PROBLEMA

Les televisions privades no
arriben amb qualitat a Tossa
DdeG

J. MELÉNDEZ
TOSSA DE MAR

’Ajuntament de Tossa de Mar ha
mantingut darrerament converses
amb les empreses Retevisión i Tradia per trobar la solució perquè
el senyal dels canals de televisió de
La Primera, La 2 i el C33 arribi
bé a les llars tossenques.
Segons fonts del consistori,
aquesta solució consisteix a fer una
forta inversió en nous equips i es
calcula que els treballs per arreglar
aquesta problemàtica s’iniciaran
el proper mes de setembre per tal
que quedin solucionats amb vista a l’estiu vinent.
Mala qualitat i interferències

Actualment, aquests canals es
veuen amb mala qualitat perquè
el senyal d’entrada arriba al repetidor amb moltes interferències
per l’elevada densificació de l’espectre radioelèctric, un problema molt comú en totes les zones
de litoral català. Aquest és un factor agreujat per les altes tempe-

Tossa de Mar. El municipi no rep els senyals de televisió amb qualitat.

ratures d’aquest estiu que provoquen un efecte d’emmirallament
del mar.
Per altra banda, es preveu que
durant aquesta mateixa setmana
es pugui tornar a veure Tele 5 a la
població, ja que, des de fa uns dies,

el senyal d’aquest canal privat estatal ha quedat interromput. Retevisión ha informat que es va produir una avaria al receptor del
satèl·lit, però que aquesta quedaria solucionada al llarg de la setmana.

L’única via preventiva
possible que s’albirà
per solucionar el
problema és una més
sòlida educació cívica
L’enfrontament campal entre estiuejants noctàmbuls i forces de seguretat ha estat una
mica un senyal d’alarma pels
qui encara no se’n volen adonar. Em sembla molt bé que el
consistori lloretenc hagi endegat una campanya, potser tardana, per netejar la imatge del
municipi i sensibilitzar al repecte nadius i sobretot visitants.
Però hi ha massa factors en joc
perquè pugui assolir un èxit
quantificable, ni que sigui a
llarg termini.
Oficialment s’ha manifestat
que els actes vandàlics de la matinada en qüestió han estat un
cas aïllat, insòlit pel seu extremisme. S’ha parlat fins i tot de
prendre mesures judicials i expulsar de la vila, per incompliment de les ordenances de la
via pública, els cinc o sis caps
de turc detinguts. Òbviament
això no servirà de res, perquè
en un futur si no són aquests
en seran uns altres. Els joves turistes surten a la nit estiuenca
a divertir-se, a beure, a lligar,
a morir. Van a per totes, i amb
un determinat grau d’intoxicació etílica no hi ha qui els freni. Compartim la teoria antropològica que sosté que l’estat
natural de l’home és el salvatgisme. Però per desgràcia també som animals racionals, i aquí
entrem en conflicte amb nosaltres mateixos i amb el nostre entorn. L’única via preventiva possible que s’albira és una
més sòlida educació cívica. Pel
que fa a la millora en la qualitat del turisme que rebem, és la
principal assignatura pendent
de la majoria dels pobles costaners.

