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LA DIPUTACIÓ HA INICIAT LES OBRES PER REALITZAR UNA ROTONDA EN LA INTERSECCIÓ D’AMBDÓS MUNICIPIS

Caldes elimina un punt negre en
el seu accés a Cassà de la Selva
L’Ajuntament s’ha mostra satisfet perquè després de tres anys s’ha atès la seva demanda
MARC MARTI

JUDIT ALONSO
CALDES DE MALAVELLA

Caldes de Malavella ha iniciat
les obres per suprimir un dels
punts negres més destacats de la
població, en el seu accés a la població de Cassà de la Selva.
La Diputació de Girona va començar, el passat de divendres, les
obres per construir una rotonda
i modificar la carretera de Cassà
de la Selva, en el seu pas per a la
població de Caldes de Malavella.
Les obres que contribuiran a facilitar l'accés des de Caldes als municipis de Cassà de la Selva i Llagostera, també serviran per millorar l’accés al carrer Víctor Català
i la urbanització d'Aigües Bones.
Tanmateix els treballs desplaçaran
uns metres la carretera de Cassà
cap a l'est, de manera que l’actual
carretera passarà a ser un carrer
convencional.
Tot i que, la Diputació té previst
adequar altres trams de la carretera de Cassà, de moment, les
obres consisteixen en l'adequació del terreny afectat, un camp de
pomeres.
Demanda del municipi

SANT HILARI SACALM.- Més de 50
joves van participar el passat
divendres, a la Nit d’Oci Alternatiu, organitzada per l’àrea
de Joventut de l’Ajuntament de
Sant Hilari Sacalm, coincidint
amb el Dia Mundial Sense Alcohol. La iniciativa va ensenyar
als joves de la població formes d’oci alternatives a l’alcohol a través d’una sèrie d’activitats alternatives per aquest
col·lectiu amb una sèrie de partits de bàsquets de 3x3 que es
van celebrar al pavelló poliesportiu.
La regidora de Joventut de
Sant Hilari, Gemma Brugués
va explicar que «la iniciativa
pretén que els joves d’edats
compreses entres els catorze i
els divuit anys de la nostra població prenguin consciència
dels efectes negatius de l’alcohol i aprenguin a divertir-se
amb activitats alternatives».

Còctels sense alcohol

En obres. La rotonda que s’està construint acabarà amb un dels punts negres d’accés a la localitat.

Un tram perillós

L’alcade de la localitat, Miquel
Casas (CiU), s’ha mostrat molt satisfet perquè «per fi s’ha atès la nostra demanda». Casas, que va explicar que fa més de tres anys que
va iniciar els tràmits per sol·licitar la supressió del tram que compta «sense cap mena de visibilitat»,
va destacar «la gran millora» que
representen les obres per a la població i «en particular pels nens
del municipi que van fins a l’institut de Cassà de la Selva».
En aquest sentit l’alcalde convergent va afegir que el tram «és
molt preocupant» ja que a més «és
una carretera molt estreta», en la
qual es preveu que «s’eixamplaran
alguns trams i es faran desviacions

L’alcalde de Caldes de Malavella, Miquel Casas, va manifestar que en el trencant d’accés a Cassà de la Selva s’hi han
produït molts accidents. En
aquest sentit va destacar que, la
carretera, que «és molt transitada», ha augmentat el nombre

de vehicles que hi circulen des de
que «es planteja com una ruta alternativa des de l’aeroport per anar
a enllaçar a Llagostera» i va recordar que per aquest vial «passa
l’autocar que porta els nens a l’institut de Cassà de la Selva».
L’alcalde va dir que amb la cons-

trucció de la rotonda «s’elimina qualsevol tipus de perill» ja
que el creuament «es realitza en
un únic sentit». En aquest sentit va recordar que fins a la data
per accedir al trencant de Cassà
de la Selva s’ha de passar per un
canvi de rasant i un revolt.

perquè no hi hagi tants revolts».
Segons va explicar Casas les
obres duraran un parell de mesos, i tot i que el mal temps podrà
endarrerir-les, l’alcalde confia que
el proper mes de febrer estiguin
del tot enllestides. En aquest sentit també va afegir que el fet que
«no es pot tallar el trànsit i l’obra
s’ha de fer per trams», també pot

alentir els treballs. En aquest sentit va explicar que es realitzaran
talls de circulació parcials, en algunes de les direccions que conflueixen al vial.

a la carretera N-II, en «la dificultat per entrar-hi des de Franciac»,
no obstant, també va recordar que
aquest vial depèn del Ministeri de
Foment, que preveu realitzar obres
entre Fornells a Riudellots de la
Selva. En el cas de Caldes Casas va
manifestar que desconeix en quina situació es troba el punt les previsions del Ministeri.

Blanes ultima els
darrers actes de
l’Any Ruyra a la
Casa Saladrigas

La casa dels infants El Caliu
de Tordera comença el servei

BLANES.- L’Ajuntament de Blanes està ultimant els darrers actes commemoratius de l’Any
Ruyra-2003. En aquest sentit,
es clausuraran les exposicicions
que han romàs a Blanes des del
passat 13 d’abril per commemorar el centenari de la publicació de «Marines i boscatges»
de l’autor. L’Ajuntament de Blanes ha destacat l’èxit de participació de les jornades lúdiques
i culturals d’enguany relacionades amb l’escriptor Joaquim
Ruyra. Entre elles ha citat la de
«Ruyra, Blanes i El rem de trenta-quatre».
L’acte de clausura tindrà lloc
a la Casa Saladrigas el proper
30 de novembre. Es farà un acte
literari ruyrà a càrrec de Salvador Roca i s’agrairà en forma
d’obsequi la participació d’entitas i organitzacions. C.GONZÁLEZ

Una cinquantena de
joves participen a la
nit sense alcohol de
Sant Hilari Sacalm

■

J.CAUPENA
TORDERA

L’Ajuntament de Tordera posa
en funcionament a partir d’avui
el nou servei municipal de la casa
dels infants El Caliu, situat al carrer de Santiago Rusiñol i adreçat
als nens i nenes d’un i dos anys.
El primer dia d’obertura, ahir
dilluns, va tenir lloc una jornada
de portes obertes i avui comença
oficialment el servei.
L’horari de la casa dels infants
El Caliu serà de dilluns a divendres de nou a una del migdia.
Amb aquest equipament l’Ajuntament ha volgut donar una solució provisional a la problemàtica generada fa uns mesos per la
limitació de places a l’escola que
afecta els nens i nenes d’un i dos
anys.
L’objectiu del centre El Caliu és

Altres punts

D’altra banda, l’alcalde va manifestar que el punt negre de la població per excel·lència es refereix

ajudar les famílies a compaginar
la vida laboral i familiar i, alhora, facilitar als infants la socialització en grup. Des del mes d’agost
passat l’Ajuntament de Tordera
s’ha encarregat d’adequar les instal·lacions de la casa d’El Niu del
Xot i el Casal d’Hivern, al carrer
Santiago Rusiñol –al costat de ràdio Tordera–, per ubicar-hi aquest
nou servei. En aquest sentit, des
de l’Ajuntament de Tordera també s’ha redactat la normativa d’ús
de la casa dels infants El Caliu i
s’ha informat els pares sobre el
funcionament del nou servei.
Nova Llar d’infants

Per altra banda, els Serveis Tècnics de l’Ajuntament estan treballant des de fa unes setmanes en
el projecte de construcció d’una
Llar d’Infants Municipal de cara
al proper curs escolar.

L’objectiu de la nova Llar Municipal serà donar una solució
transitòria a la manca de places i
d’espai abans no es construeixi
la nova escola pública, prevista segons el Departament d’Ensenyament de la Generalitat per al curs
2005/2006. Per a la construcció
els serveis tècnics ja treballen en
la cerca de terrenys on ubicar-la
i en la sol·licitud de subvencions
a administrcions superiors per fer
front al cost del projecte.
Tanmateix, Tordera podria disposar d’una nova escola pública
en el termini de tres anys. La nova
escola s’ubicarà a la zona del Mas
Ros, prop d’on es construeix el
pavelló municipal.
L’escola, que donarà cabuda als
cursos d’Educació Infantil i
Primària, serà de doble línia, fet
que permetrà que hi hagi dues aules per curs.

Tanmateix el CasalXJoves va
realitzar, aquella mateixa tarda
un taller de còctels sense alcohol. L’activitat tenia com a objectiu ensenyar als nois/es de
la població que existeix una altra manera de divertir-se i que
no té res a veure amb l’alcohol.
En aquest sentit, Brugués va
afirmar que «amb aquestes nit
d’oci alternatiu pretenem educar els nois i noies de la nostra població dels efectes negatius de l’alcohol i de la importància que en siguin
conscients cada un d’ells».
L’horari de la nit d’oci alternatiu a Sant Hilari és d’onze a
dues de la nit. DdeG.

Més de 200 persones
participen al cicle
de monòlegs al
local Místic de Vilobí
VILOBÍ D’ONYAR-Més de 200 persones van assistir el passat divendres, dia 13, a la segona sessió del cicle de monòlegs, que
el Pub Mític de Vilobí d’Onyar
ha organitzat per aquest mes de
novembre.
En l’actuació del passat divendres, l’artista convidat va ser
Dani Mateu, un dels seus millors professionals amateurs
d’aquest gènere. L’actuació, que
es va iniciar a les onze de la nit
i es va allargar fins passades les
dotze de la nit, va comptar amb
la participació del públic assistent.
Pel que fa la primera sessió
de monòlegs, que va tenir lloc
el dia 8 de novembre, hi van assistir més de dues-centes cinquanta persones que no es van
voler perdre l’humorista barceloní Martín Pinyol. Aquest
humorista va tenir tot el suport
del públic present al pub vilobinenc i això va fer que l’actuació, que inicialment havia
de finalitzar a dos-quarts d’una
de la nit, s’allargués fins passada la una de la matinada.
Aquest cicle de monòlegs és la
primera activitat que s’organitza al pub Mític de Vilobí
d’Onyar. C.G.

