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EL REGIDOR DE BLANES CRITICA QUE PRESENTI UN RECURS CONTRA LA REVOCACIÓ UN ACORD DE SUPORT AL TRAÇAT DE LA N-II PROP DEL VILAR

Joan Puig: «Tordera en lloc d’acceptar el
diàleg i el debat torna a recórrer a l’atac»
TAPI CARRERAS

T.C.C.
BLANES

El portaveu d’Esquerra Republicana (ERC) de Blanes, Joan Puig,
ha criticat durament la decisió de
tots els partits de l’Ajuntament de
Tordera (excepte ERC que es va
abstenir) de presentar un contenciós-administratriu contra l’Ajuntament de Blanes perquè aquest ha
revocat l’acord pel qual donar suport al traçat proposat per Tordera pel pas del desdoblament de la
N-II, entre Tordera Maçanet de la
Selva i que inclou un tram per l’interior dels boscos del paratge del
Vilar de Blanes.
Puig ha recordat que el consistori blanenc ha organitzat unes jornades de debat en les quals s’ha
convidat tant la Plataforma Salvem
Jalpí com a l’Ajuntament de Tordera. En aquestes jornades, el cap
de setmana del 18 d’octubre, tots
els interessats podran explicar la
proposta i visió sobre aquest vial
així com altres temàtiques referents
a la mobilitat. Per aquest motiu, el
dirigent republicà lamenta que Tordera «en lloc d’acceptar el diàleg i
el debat, torni a recórrer a l‘atac».
Puig recorda que s’ha d’acceptar
que un plenari revoqui un acord,
veu l’actitud de Tordera com a

port a Tordera. Per aquest motiu,
pel portaveu d’Esquerra a Blanes a
qui s’hauria de criticar és a aquestes formacions i no al seu partit,
que ha mantigut sempre la mateixa posició.
Crítiques a l’alcalde

Canvi de parer. PSC i EUiA el dia que votaven retirar el suport a Tordera que anteriorment havien concedit.

«antidemocràtica i un atac a l’autonomia local.
El cap d’ERC a Blanes recorda
que ell va proposar explicar el seu
punt de vista sobre el desdoblament a Tordera i que en cap cas

se l’hi va acceptar. També recorda
el boicot de representants de l‘Ajuntament de Tordera i de la Plataforma al seu acte públic a Blanes
on explicava una alternativa a la
proposta presentada per Tordera.

Entre els «boicotejadors» també hi
havia partits blanencs, encapçalats
pel portaveu d’EUiA, Argemir
González. Aquesta formació, juntament amb el PSC i CiU, ha canviat ara de parer i ha retirat el su-

Al parer de Puig, l’alcalde de Tordera, Joan Carles Garcia (CiU), ha
acceptat el «xantatge» de la Plataforma (en què hi ha pagesos, ecologistes, polítics i entitats)que, també segons el republicà, es mou per
«interessos especulatius» a l’hora
de permetre el pas de la Nacional
per un indret concret i no per altres. Tordera acceptarà els lletrats
que esculli la Plataforma.
El republicà de Blanes també recorda que l’acceptació del traçat
proposat per Tordera (un corredor
únic que inclogui en un tram la
perllongació de l’autopista del Maresme que ha d’arribar a Lloret des
de Palafolls, conjuntament amb
el desdoblament de la N-II) és donar el vistiplau a un nou peatge.
Tordera manté que és la opció més
sotenible i que està àmpliament
consensuada i té l’acord de la Generalitat. Puig però recorda que
la N-II és competència de l’Estat i
que el Ministeri de Foment no s’ha
pronunciat mai.

