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UNA DE LES FAMÍLIES QUE S’HA QUEDAT SENSE CASA DESPRÉS DEL FOC ACUSA EL GOVERN LOCAL DE «DESPREOCUPACIÓ»

Vint anys al
municipi
Maçanetenc des de fa més
de vint anys, Antonio Carrasco manifesta que en aquesta localitat de la comarca de
la Selva «tinc la meva família, el meu treball, ho tinc
tot», per aquest motiu descarta anar-se’n a viure a una
altra localitat que no sigui
tornar de nou a Maçanet de
la Selva, quan sigui possible.
En aquest sentit, Carrasco
i la seva família pretenen rehabilitar la vivenda en la qual
han viscut més de set anys a
Maçanet de la Selva amb els
diners que l’aboni la companyia d’assegurances que tenen contractada i que s’ha de
fer càrrec dels desperfectes de
l’incendi.
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La família Carrasco ha estat quinze dies en un hostal, fins que ha trobat una vivenda a Blanes
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L'Antonio Carrasco i la seva família han passat un estiu que mai
oblidaran. Han estat més de dues
setmanes de calvari, després de l'incendi que va destruir la vivenda
que disposava la família a Maçanet de la Selva. Carrasco, que lamenta l'actuació del nou equip de
govern de Maçanet de la Selva, va
assegurar que amb l'anterior alcalde, Antoni Guinó (CiU), «haurien trobat habitatge en un parell
de dies».
En aquest sentit, va lamentar la
«despreocupació» del nou Consistori liderat per Josep Romaguera
(Nou Maçanet-ICV) de «deixar
una família al carrer». Per aquest
motiu va assenyalar que la recerca de la vivenda ha sigut a títol personal mitjançant agències immobiliàries i que posteriorment en localitzar una vivenda disponible
es van posar en contacte amb l'Ajuntament per dur a terme tots els
tràmits pertinents.
Encara que l'Ajuntament s'ha fet
càrrec de les despeses d'allotjament
de la família durant tots aquests
díes en un hostal de la localitat,
Carrasco manifesta que des del
consistori «no s'han desviscuit»
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«Amb l’anterior alcalde de Maçanet
hauria trobat habitatge en dos dies»

Poca aportació municipal

La Selva

Inconvenients a la feina

A més dels problemes de la
vivenda, la família Carrasco
ha hagut de sobreposar-se a
inconvenients relacionats
amb la manca de vivenda estable. Per exemple de caire
laboral, mentre que Antonio
Carrasco va haver de perdre
una setmana de feina buscant
pis, avui en dia la seva dona
encara no treballa.
Antonio Carrasco. El veí de Maçanet i la seva família han hagut d’abandonar la casa de Maçanet a causa de l’incendi.

per localitzar un habitatge. També lamenta que «ens hem hagut de
pagar el menjar diàriament amb
uns diners que teníem estalviats.
Només teniem un lloc per dormir,

la resta del dia ens l'havíem de passar al carrer».
Carrasco i la seva família s'allotjaran des d’avui en un pis de
la zona dels Pins de Blanes du-

rant nou mesos. Els primers sis
mesos correran a càrrec del Departament de Benestar Social de la
Generalitat de Catalunya i els tres
mesos restants correran a càrrec

de la mateixa família.
D'altra banda Carrasco ha felicitat la tasca de les assistentes socials que «són les úniques que ens
han ajudat».
TAPI CARRERAS

L’ENTITAT DE CONSERVACIÓ DIU QUE NO VA FER ADEQUADAMENT LA PREVENCIÓ D’INCENDIS

Tordera Park creu que l’Ajuntament ha
oblidat la seguretat contra els focs
CARME NEIRA
TORDERA

El president de la urbanització
de Tordera Park, Josep Pertegàs,
reclama a l’Ajuntament de Tordera responsabilitats en la neteja
de parcel·les, ja que considera que
no ha actuat correctament en els
treballs de seguretat i prevenció en
cas d’incendi.
Segons afirma Pertegàs, el consistori torderenc va enviar a cada
propietari una carta en la qual s’especificava que, en un termini de
temps, les parcel·les havien d’estar
netes i, qui ho incomplís seria san-

cionat amb una multa d’entre 300
i 3.000 euros. L’Entitat de Conservació Urbanística (ECU) de
Tordera Park es queixa que l’Ajuntament també disposa de dues parcel·les i que, tot i haver passat el
termini que havia donat als veïns
per netejar-les, el consistori encara no ho havia fet. A més, hi ha
més d’una desena de parcel·les no
edificades i de propietat privada
que no estan netes i l’Ajuntament
no ha complert la sanció contra els
propietaris. Pertegàs afirma que
tots els veïns van rebre la carta, ja
que ell mateix assegura haver-se
encarregat de facilitar a l’Ajunta-

ment les adreces dels propietaris.
Això va portar els veïns de la urbanització a presentar una instància al consistori, ja que diuen que
«no s’han interessat per la prevenció i la seguretat en cas d’incendis a la urbanització. L’ECU,
juntament amb la instància, va presentar fotografies de l’estat de les
parcel·les que encara estan brutes.
Pertegàs ha afegit que «l’Ajuntament ha netejat la seva propietat
dues setmanes després del límit
que ells mateixos havien posat
però, per contra, els parcel·listes
que no tenen el seu terreny net, encara estan sense sancionar».

Tordera Park. Accés d’entrada a la urbanització torderenca.

La Generalitat va aprovar un decret sobre la prevenció d’incendis
a les urbanitzacions. Aquesta llei,
a més d’incloure la neteja del bosc,

obliga a obrir una franja perimetral de vint-i-cinc metres i a tenir
els arbres separats físicament a la
superfície.
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