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S’INAUGURA AQUEST DISSABTE I ESTA UBICADA A LA SORTIDA DE L’AUTOPISTA AL TERME D’HOSTALRIC

El Consell obre la primera oficina
de Turisme després de vuit anys
La idea original va sorgir de l’epoca de Benages i va ser modificada pel govern de Puig
TAPI CARRERAS

J.CAUPENA
SANTA COLOMA DE FARNERS

El Consell Comarcal de la Selva inaugurarà aquest dissabte una
de les tres oficines de turisme amb
l’objectiu de promocionar la comarca. Aquest és un vell projecte que va endegar aleshores la Presidenta del Consell Comarcal de
la Selva,Carme Benages (UDC),
que va asolir la presidència ara fa
vuit anys. La idea inicial era crear una sola oficina d’informació,
tot i que aquesta proposta no va
acabar de prosperar. Amb la presidència de Joan Puig (ERC) es
va acordar crear una xarxa comarcal d’oficines als municipis
de Vidreres, Santa Coloma de
Farners i Hostalric. La negativa
de l’Ajuntament vidrerenc a finançar el projecte va provocar
que aquesta oficina es desplacés
finalment a Caldes. Per tant l’única oficina comarcal d’informació
turística que hi ha oficialment a
hores d’ara és la que s’ha de posar en funcionament aquest dissabte amb la seva inauguració i
que es troba ubicada als afores
d’Hostalric.
El regidor de Turisme de
l’Ajuntament d’Hostalric, Joan
Boix, va manifestar la seva satisfacció pel fet que el municipi
d’Hostalric sigui el primer a tenir l’oficina de turisme comarcal.
L’Ajuntament ha signat un con-

Tossa programa un
cicle de conferències
sobre urbanisme i
medi ambient
TOSSA DE MAR.- L’Ajuntament de
Tossa de Mar ha organitzat un
cicle de xerrades-col·loqui sobre Urbanisme i Medi Ambient
amb l’objectiu de generar debat públic i promoure la participació ciutadana. Els partits
de Tossa de Mar han polemitzat en diverses ocasions sobre
el model de planejament urbanístic que ha de seguir al municipi amb les seves repercussions pel que fa al respecte al
medi ambient i la implantació
d’establiments turístics.
La primera d’aquestes xerrades tindrà lloc aquest demà dijous, a partir de les set de la tarda, i porta per títol «Reflexions
sobre Urbanisme i Territori a la
Costa Brava». Les conferències
se celebraran a l’edifici de La
Nau –a la terminal d’autobusos.

Els participants

Hostalric. El municipi estrenarà aquest dissabte un equipament comarcal de turisme.

veni segons el qual hi aporta el
50% del cost de la instal·lació, que
està dotada de sistema informàtic i d’una sala on es podran projectar audiovisuals.
El regidor de Turisme, va explicar que a l’actual oficina de turisme que ja té l’Ajuntament

HAN DONAT A EMPRESES DIFERENTS EL SERVEI

El transport escolar
enfronta Tordera i el
Consell del Maresme

s’adreçaven molts visitants demanant informació del conjunt
de la comarca. «Amb aquest equipament ubicat a la sortida de l’autopista és donarà resposta a totes
aquestes sol·licituds». A més, Boix
va destacar que la ubicació de
l’oficina és molt encertada ja que

l’autopista és molt utilitzada.
«Aquest volum de viatgers i
l’atractiu que ja desperta de per
si el municipi fa que hi hagi bons
auguris per tirar endavant el projecte i que es doni una bona sortida al nou equipament compartit entre Consell i Ajuntament».

En aquesta primera xerrada
està previst que hi intervinguin
Ricard Pié i Ninot, doctor en
Arquitectura, professor titular
de l’Escola d’Arquitectura de la
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), premi Catalunya d’Urbanisme 2003 i redactor de l’actual Pla general
d’ordenació urbana de Tossa de
Mar; i Oriol Nel·lo i Colom,
professor de Geografia Urbana
del Departament de la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB) i diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans pel
Canvi. L’alcaldessa de Tossa de
Mar, Pilar Mundet (PSC-JpT),
presentarà l’acte. J.MELÉNDEZ

LES LECTURES S’EMMARQUEN EN ELS ACTES D’HOMENATGE A L’ESCRIPTOR

Un centenar de persones s’ha inscrit
per llegir narracions de Ruyra a Blanes
TAPI CARRERAS
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El Consell Comarcal del Maresme i l'Ajuntament de Tordera
es disputen quina de les dues institucions té la competència sobre
el transport escolar al municipi,
pel que serà el Departament d'Ensenyament de la Generalitat l’ens
que haurà de decidir sobre el tema.
La «guerra» del transport escolar a Tordera es va iniciar el 15 de
setembre, primer dia del curs escolar, quan per sorpresa l'Ajuntament va posar en funcionament
un «servei de transport urbà escolar», que va ser adjudicat a l'empresa Autocars Barrera S.L, també responsable del transport urbà
de la localitat.
Aquesta decisió vulnerava les
competències del Consell, al qual
el Departament d'Ensenyament de
la Generalitat li ha delegat a la comarca la gestió d'aquest servei, i
qui consegüentment i mitjançant
concurs públic ho havia adjudicat
a la Unió Temporal d'Empreses.
Així, el primer dia de col·legi els
nens es van trobar amb dos autobusos per a un mateix servei. Durant la setmana, les relacions en-

tre el Consell Comarcal del Maresme i l'Ajuntament de Tordera
es van tibar fins al punt que divendres passat el consistori va advertir a l'empresa contractada pel
CCM que «s'abstingués de realitzar cap servei de transport escolar
al terme municipal de Tordera».
Suspensió cautelar

El conseller delegat de Serveis
Socials del Consell, Xavier Serra,
ha manifestat que a partir d'ara
aquesta institució deixa de prestar
aquest servei a Tordera de forma
«cautelar i provisional» per evitar més desconcert entre les famílies dels escolars, encara que no
descarta iniciar alternatives tant
institucionals com administratives i/o judicials si el consistori no
ratifica la seva postura.
Davant d’aquesta situació, el
Consell Comarcal del Maresme ha
demanat la intervenció del Departament d'Ensenyament de la
Generalitat, ja que la institució comarcal no pot suspendre definitivament el servei perquè podria
rebre una denúncia per part del
concessionari i a més a més cauria
en un incompliment de la concessió pública del servei.

Un centenar de persones
s’han inscrit, de moment, per
llegir aquest dissabte els fragments més significatius de les
obres ruyrianes «La parada»
(1919) i «Entre flames» (1928).
La lectura de narracions de Joaquim Ruyra estan organitzades conjuntament per la plataforma Salvem Pinya de Rosa
i l'Ajuntament de Blanes.
La plataforma valora molt positivament aquesta xifra, que
al seu parer demostra «les ganes de la ciutadania d'implicar-se activament» en actes dedicats a Ruyra, en aquest d'any
d'homenatge al mestre de la
prosa catalana, i al mateix
temps organitzats per l'entitat ecologista, a més del consistori.
La lectura, que tindrà lloc durant tot el dissabte, tant al matí
com a la tarda, s'emmarca dins
les jornades d'homenatge a Joaquim Ruyra, que se celebren
per commemorar el naixement
de l'escriptor modernista d'adopció blanenca. Durant el cap
de setmana, la plataforma també participarà en la mostra de

Lectura. La Plataforma ja va organitzar una lectura de Ruyra.

l'elaboració del nus mariner que
porta per nom «Pinya de Rosa».
La mostra es durà a terme diumenge, a les 12.30 hores, a la platja de Sant Andreu de Sa Palomera, juntament amb una mostra de
la típica pesca de «tirar l'art» i l'audició de sardanes a càrrec de la Cobla Marina.
Altres actes que l’Ajuntament ha
organitzat són activitats d’homenatge a Joaquim Ruyra. Destaca la
caminada fins al Vilar, diumenge
a les vuit del matí. Allà s’agafarà el
popular «rem de trenta-quatre» i
es traslladarà a la seu de l’Any Ruy-

ra, la casa Saladrigas.
Un altre dels esdeveniments esperats serà la presentació d’una
pel·lícula inèdita precisament sobre el trasllat del «rem de trentaquatre» fins al Vilar i que es va gravar el 1934. Entre d’altres, hi apareixen Joaquim Ruyra i Joan G.
Junceda. Les imatges han estat cedides per la família Borràs d’Igualada. L’acte tindrà lloc al Teatre
de Blanes, al carrer Ample, a partir de les vuit del vespre de diumenge. L’activitat està organitzada per l’Arxiu Municipal de Blanes.

