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Veïns de Blanes no volen el pàrquing
soterrat a la plaça 11 de Setembre
La junta afirma que no se’ls ha informat i denuncia que es perdrà una zona verda
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Plaça 11 de Setembre. La intenció de l’Ajuntament de fer un aparcament soterrat no ha agradat a tothom.

calor. En aquest seguit de crítiques a les intencions de fer-hi un
aparcament Marcos hi va afegir
que en l’actualitat la plaça 11 de
Setembre és un dels pocs espais

verds que queden a prop del centre. Per la seva banda membres
de l’Associació de veïns van declinar fer declaracions explicant
que en aquests moments no s’ha
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Tordera acull la II
edició per proclamar
l’hereu i la pubilla de
Catalunya 2003

AMENACEN AMB MOBILITZACIONS SI L’AJUNTAMENT CONTINUA AMB EL PROJECTE D’AQUESTA INFRAESTRUCTURA

Un grup de veïns del barri de
Mas Enlaire de Blanes han mostrat públicament el seu rebuig al
projecte que té previst realitzar
l’Ajuntament per construir un
aparcament soterrat a la plaça 11
de Setembre.
La proposta de fer una zona
d’aparcament a sota d’aquest indret estava inclos a més d’un programa electoral dels partits que
es van participar a les pasades
eleccions municipals. La proposta però, tot i que encara no s’ha
realitzat el projecte no ha començat amb bon peu, almenys
per un grup de veïns que ja s’han
queixat públicament de voler fer
un aparcament. Una d’aquestes
persones, Maria Marcos, lamentava que amb el projecte de construcció d’un aparcament soterrat
es perdria la bonica zona verda
que hi ha al damunt i a més ara
els cotxes que poden aparcar lliurement al carrer hauran d’acabar
pagant. En declaracions a Ràdio
Blanes, Marcos, va explicar que
molt probablement la superfície
de la plaça seria dura i això provocaria que a l’estiu hi fes molta

La Selva

presentat cap tipus de projecte i
que només era una idea. L’alcalde, Josep Marigó, ja va anunciar
que si es fa serà amb el consens
dels veïns.

TORDERA.- La proclamació de
l’hereu i la pubilla de Catalunya 2003 es farà des del municipi de Tordera. L’acte està organitzat per El Foment de les
tradicions catalanes i se celebrarà el cap de setmana que va
del 18 al 19 d’octubre. Durant
la celebració de la proclamació de l’hereu i la pubilla de
l’any passat, un torderenc, Ivan
Güell, fou escollit com a guanyador; per aquest motiu,
l’Ajuntament de Tordera ha volgut assumir la responsabilitat
de celebrar aquest concurs a la
localitat. La regidora de Cultura i Festes, Maria Àngels Cayro, ha destacat que és una satisfacció per als torderencs
acollir aquest tipus d’esdeveniments ja que fou un ciutadà de
Tordera qui guanyà la primera
edició l’any passat.
L’acte de proclamació de la
pubilla i l’hereu 2003, tindrà
lloc el diumenge a la plaça de la
Sardana. També es retrà homenatge al regidor desaparegut
Joan Rabert, un dels impulsors
del pubillatge al municipi. Tordera és una de les localitats de
la Selva que millor acolliment
té en la celebració d’aquests tipus d’actes. Ja durant la proclamació de l’hereu i la pubilla del municipi durant la Festa Major passada, quan el dia
del nomenament hi van acudir
moltes persones. C.GONZÁLEZ

