Diari de Girona DISSABTE, 27 DE SETEMBRE DE 2003

3

La Selva
Vidreres impulsarà
la revitalització del
comerç local amb un
pla de dinamització

EL CONSISTORI SELVATÀ VA RETIRAR EL SUPORT QUE PRÈVIAMENT HAVIA DONAT AL PAS DEL VIAL PROP DEL VILAR

Tordera interposa un recurs contra
l’acord de Blanes pel pas de la N-II

VIDRERES.- L’Ajuntament de Vidreres estudia la manera de revitalitzar i enfortir el comerç
local del conjunt de la població. Amb aquesta finalitat un
cop s’acabi la primera fase de
remodelació dels carrers del
centre s’aplicarà un pla de dinamització comercial que millori l’oferta que el ciutadà rep
actualment. Aquesta reforma
ha de permetre donar major espai per als vianants.
És dins aquest pla de millora que l’equip de govern de
l’Ajuntament de Vidreres format per Convergència i Unió
(CiU) i Esquerra Republicana
(ERC) estudia de quina manera desenvolupar la zona de serveis del SUS-9 del Pla general,
més coneguda com Can Vivetes, a l’entorn del tram final del
carrer Costa Brava, ja a la sortida de la població i prop de la
carretera C-35.
En l’actualitat l’Ajuntament
de Vidreres no ha arribat a cap
conclusió ferma pel que fa als
usos de la zona, tot i que sí que
admet que s’han realitzat contactes a determinats nivells per
tal que la zona d’equipaments
pugui encabir una residència
geriàtrica al costat del Centre
d’Assistència Primària (CAP) i
la masia de Can Manlleu, on
molt a prop també hi hauria
una important zona verda.
També s’ha d’acabar de determinar si el desenvolupament es
faria per un sistema de compensació o si s’optarà per un
model de cooperació.
Aquesta zona del municipi
de Vidreres, té previstes diferentes possibilitats ja que s’hi
admeten des de grans superfícies comercials, establiments de
restauració, concessionaris de
vehicles o barques, oficines, magatzems, tallers i equipaments
educatius, sanitaris, esportius,
culturals i associatius, entre
d’altres. DdeG

Diu que afecta negativament el corredor únic pel qual es vol fer passar la Nacional i l’autopista
TAPI CARRERAS

TAPI CARRERAS
TORDERA/BLANES

El paratge del Vilar. Blanes ha rebutjat que el pas de la N-II passi per aquest entorn natural, com vol Tordera.

També diferents entitats i organitzacions torderenques agrupades dins la Plataforma Salvem Jalpí i Pla de Sant Daniel han mostrat el seu descontent i han decidit
presentar un contenció-administratiu. De fet, l’acord de l’Ajuntament va servir per interposar
conjuntament aquest contenciós.
El corredor únic

la construcció de dos eixos viaris
paral·lels, reduint les ocupacions
permanents de sòl agrícola i de
zones pròximes als nuclis urbans,
i salvant de la destrucció entorns
naturals, rurals i paisatgístics d’alt
valor».
Tordera preveu encarregar en
breu la representació i defensa jurídica de l’Ajuntament amb lletrats i procuradors que escull la
PLataforma Salvem Jalpí.
Blanes preveu definir la seva
nova proposta per traçat del desdoblament de la N-II entre Tordera i Maçanet en unes jornades
de mobilitat que han de celebrarse aquest octubre.

ALT EMPORDÀ

El canvi de parer de l’Ajuntament de Blanes «afecta negativament els interessos comuns que
varen motivar l’adopció de l’acord
consensuat per possibilitar la previsió d’un únic corredor i traçat
pel territori en què s’ubiquessin

tots els projectes en curs», segons
la Plataforma i el consistori de
Tordera. Aquests projectes comportarien un sol pas per Tordera
per la futura perllongació de l’autopista del Maresme (C-32) de Palafolls fins a Lloret i el desdoblament de la N-II, des de Tordera
fins a Maçanet de la Selva.
En l’acord aprovat en sessió
plenària l’Ajuntament recorda que
el traçat d’aquests dos vials per un
sol eix està «consensuat amb la
Generalitat, la Plataforma Salvem
Jalpí i els ajuntaments afectats» i
és el que «menys impacte negatiu
causa sobre el territori, ja que evitant la greu afectació causada per

VENTALLÓ

El plenari de l’Ajuntament de
Tordera va aprovar dijous a la nit,
per urgència, un acord pel qual
decideix interposar un recurs
contenciós-administratiu contra
l’acord de ple de l’Ajuntament
de Blanes perquè el consistori selvatà va revocar la decisió de donar suport al traçat que la corporació maresmenca avala pel futur pas del desdoblament de la
N-II prop de l’entorn del paratge blanenc del Vilar.
L’acord pres per l’Ajuntament
de Tordera contra la decisió adoptada pel de Blanes va obtenir el
suport de totes els grups municipals (CiU, PSC i MAT), excepte ERC que, tot i discrepar amb la
decisió del consistori blanenc, va
decidir abstenir-se al·legant que
la proposta d’acord tenia problemes de forma.
El 29 de juliol d’aquest any,
l’Ajuntament de Blanes va decidir retirar el suport al traçat proposat pel consistori torderenc. El
suport l’havia donat el 8 d’abril
de l’any passat i només ERC n’havia discrepat i va organitzar una
campanya de protecció del paratge
del Vilar. En aquells moments, el
portaveu republicà, Joan Puig, va
rebre dures crítiques de molts
grups municipals de Blanes (CiU,
PSC i EUiA-ICV) que posteriorment han avalat el canvi de decisió.
Després del canvi de govern a
la localitat, el nou equip de govern (PSC, EUiA-ICV, ERC), va
decidir retirar el suport al traçat
proposat per Tordera.
Ara, l’Ajuntament de Tordera
considera que el canvi de parer del
consistori veí «és contradictori».
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OBERT de 7 del matí a 11 de la nit
Plats calents i servei de bar
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Menú DIARI de 12.30 h a 16.00 h
i de 19.30 h a 23.00 h
HOTEL OBERT 24 H
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PER A TERRASSES
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