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L’AJUNTAMENT HAVIA NEGAT AL MECENES LA UTILITZACIÓ TEMPORAL D’UNES SALES DEL MUSEU MUNICIPAL

El TSJC anul·la l’acord de Tossa que va
impedir a Piterman exposar els Dalís
El tribunal dóna per bo l’acord de l’exalcalde Telm Zaragoza amb el col·leccionista
IRIS

ACN/DdeG

El Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya (TSJC) ha anul·lat
l'acord adoptat per la Comissió de
Govern de l'Ajuntament de Tossa de Mar de l'1 de setembre de
1999 que revocava l'autorització
concedida a l'empresa mercantil
Tossa-99, de la qual n'eren representants el matrimoni Piterman,
per a la utilització temporal d'unes sales del museu municipal per
a l'exposició d'obres de Salvador
Dalí. L'Ajuntament al·legava raons d'interès públic per a la població com la celebració d'efemèrides tradicionals, exposicions
d'interès per a la població i activitats culturals d'interès general.
Davant d’aquesta situació, l'empresari Dimitry Piterman i la seva
dona, en nom de l'empresa Tossa-99, van interposar un recurs
contenciós administratiu.
Segons l'Alt Tribunal de Justícia de Catalunya, «només cal llegir l'expedient administratiu per
poder constatar que l'administració demandada, en comptes de
seguir el procediment legalment
establert, va utilitzar una facultat atribuïda a l'Ordenament Jurídic per acordar la revocació d'una autorització d'ús privatiu d'un
bé de domini públic sense iniciar
el corresponent expedient contradictori ni tampoc escoltar els
interessats».
Aquest fet comporta, segons el
TSJC, la nul·litat de ple dret de
l'activitat administrativa per
absència total del procediment legalment establert en la Llei de Règim Jurídic de les Administracions

Museu Municipal de Tossa. La sentència del TSJC ha anul·lat l’acord adoptat per l’Ajuntament tossenc l’any 1999.

públiques i del Procediment Administratiu Comú i la conseqüent
estimació del recurs contenciós
administratiu interposat pel Matrimoni Piterman.
Els precedents

Segons la sentència, el 15 de febrer de 1999, l'alcalde de Tossa de
Mar i president del Patronat del
Museu Municipal, Telm Zaragoza i Reig, i el matrimoni Piterman
van acordar l'autorització de l'exposició temporal de les obres de
Salvador Dalí propietat de la Família Piterman. Per aquest motiu,
l'Ajuntament cedia tres sales de la
part nova del Museu Municipal i

els interessats es feien càrrec de les
despeses relacionades amb l'adequació de les instal·lacions. En
el seu moment Zaragoza que es va
veure obligat a fer unes reformes
al museu a nivell de seguretat per
acollir la preuada col·lecció del
mecenas Dimitry Piterman, va
destacar el ressò a nivell mediàtic que representaria per a la localitat acollir la col·lecció privada
de Piterman, a qui l’unia una bona
amistat amb Zaragoza. En el mateix document s'acordava que la
cessió de les sales del museu se sotmetessin a la condició de cessió de
l'ús temporal i que l'organització
abonaria una quantitat econòmi-

ca equivalent a la mitjana anual
de la recaptació dels tres últims
exercicis. L'1 de setembre de 1999,
la Comissió de Govern de l'Ajuntament de Tossa de Mar va acordar la revocació de l'autorització
concedida a l'empresa Tossa-99
al·legant raons d'interès públic,
com la celebració d'efemèrides tradicionals, exposicions d'interès
per a la població i activitats culturals d'interès general. La Comissió de Govern va atorgar a Piterman 15 dies per a la retirada de
les obres i li va oferir la possibilitat d'exposar-les en una altra instal·lació municipal com la Pinacoteca Municipal.

Tordera viu amb èxit
els diversos actes
per celebrar la Festa
de la Puríssima
TORDERA.- Les activitats de la
Puríssima a Tordera van aconseguir una gran participació de
públic al llarg de tot el cap de
setmana passat.
Les diverses entitats i col·lectius de la població del Maresme han aprofitat aquest llarg
cap de setmana per celebrar diverses activitats a l'aire lliure,
amb un gran èxit de participació en tots ells.
Així, divendres, dia de la
constitució, uns quinze equips
van participar al segon torneig
de tardor de bitlles catalanes,
organitzat per l'agrupació L'Amistat. El torneig es va realitzar a la plaça de la Sardana, amb
un pernil de premi per al millor bitllaire. En aquest sentit,
el president de l'agrupació L'Amistat, Esteve Maresme, va valorar molt positivament a ràdio
Tordera el desenvolupament de
l'acte.
D'altra banda, més de 500
atletes de Tordera i de la comarca de la Selva i el Maresme, van participar a la tradicional marxa de l'arboç, organitzada pel grup excursionista
Miralles. El recorregut, d'uns
catorze quilòmetres aproximadament, va finalitzar amb un
esmorzar per a tothom.
Dilluns, dia de la Puríssima,
l'associació de masies i famílies
d'hortsavinyà va celebrar la tradicional festa de Santa Eulàlia.
Les activitats, adreçades a totes
les edats, van ser seguides per
molts veïns de Tordera, Pineda i Calella.
La regidoria de Medi Ambient va aplegar diumenge una
trentena de persones en la visita guiada a la zona del Rocatell de Tordera. Un acte més
dintre d’aquest cap de setmana
de festa a Tordera.DdeG.

OPINIÓ

ES VOL FACILITAR L’APROXIMACIÓ DELS NOUVINGUTS

M.MONTSERRAT MEDALLA CUFÍ

Anglès editarà tríptics
d’acollida per a immigrants

No som immortals
l passat cap de setmana va ser nefast per al
nostre poble. És una
llàstima que Blanes hagi hagut de ser notícia a través
d’una desgràcia.
De desgràcies n’han de passar
a la força, tenint en compte
«com som». Digueu-me moralista, però he de dir el que
penso. Té delicte que persones adultes, suposadament
responsables, ens saltem les
normes, pensant que les normes hi són només per a les altres persones i que a nosaltres
no ens passarà res i que Déu
proveirà o que l’àngel de la
guarda ja ens protegirà. Estic
parlant de la imprudència.
Un pare o una mare farien
el que fos per salvar els seus
fills d’un possible perill, encara que s’hi juguessin la seva
pròpia vida. I en canvi, quants
cops, sense ser-ne conscients,
es juguen la seva i la dels seus
fills de la manera més absurda: saltant tanques, semàfors,

E

Té delicte que
persones adultes,
suposadament
responsables, ens
saltem les normes
fent avançaments imprudents
amb el cotxe per la carretera i
tantes altres coses que, si ens posem a pensar, tots tenim a la
ment.
Es podrien evitar, també, molts
accidents laborals, si les persones fóssim conscients que no som
immortals. Moltes vegades ens
oblidem que som vulnerables i
que no n’hi ha prou amb que es
dictin lleis que ens protegeixin.
S’han de dictar lleis, és clar,
però s’ha de posar els mitjans necessaris perquè les lleis es puguin
complir i nosaltres, com a ciutadans, hem de complir-les. I no hi
ha cap persona superior a una altra, perquè de naturalesa humana estem fets tots. Per més que

perseguim la immortalitat, no la
podrem aconseguir.
Per què no ens cordem el cinturó quan anem en cotxe per dins
del poble? Per què no ens posem
casc quan viatgem en moto? O
per què només ens el posem quan
sabem que si no el portem pagarem una multa? I per què, en
pujar dalt d’una bastida per fer
una feina, l’obrer no es lliga
«sempre», per incòmode que sigui? De vida només en tenim
una, i curta. Tan poc, ens l’estimem? De veritat necessitem algú
que ens vagi al darrere dient-nos
què hem de fer? I encara que sigui així... després, per què no ho
fem?
És innegable el poder d’atracció visual que tenia el mar, a Blanes, aquell nefast diumenge de
desembre. Heus ací una bona
contradicció: com més revoltat
està el mar, més ens atrau la seva
bellesa. Tant de bo no ens oblidem mai dels seus perills... i de
tants altres perills dels quals no
som conscients.

M. NOGUER
ANGLÈS

L’Ajuntament d’Anglès, que
està adherit al Pla Comarcal
d’Integració de les persones immigrades de la Comarca de la
Selva, properament editarà uns
tríptics d’acollida per facilitar
l’aproximació dels nouvinguts
a tots als serveis de la vila.
El Pla Comarcal d’Integració de
les persones immigrades ha estat elaborat per la fundació Sergi, a partir d’una proposta del
Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de
la Selva.
Els tríptics d’acollida volen
ser un punt de partida per a totes aquelles persones que vinguin a viure a la població. En
aquests fullets, es podrà trobar informació sobre els serveis
més importants del municipi.
Així, hi haurà un espai destinat
a educació, on es relacionen els
diferents centres educatius del
municipi i les activitats que

s’ofereixen, tant per als adults com
per als infants. També s’informa
sobre els Serveis Socials, l’Ajuntament, el Centre Mèdic d’Atenció Primària, els Centres Religiosos, els Serveis d’Urgència, i els horaris de transport públic. En cada
una d’aquestes seccions hi ha una
breu explicació del servei, alhora
que es donen indicacions de com
utilitzar-lo o inscriure-s’hi.
L’Ajuntament preveu editar
l’imprès d’acollida en quatre idiomes: català, castellà, anglès i àrab.
La seva distribució s’iniciarà a
principis d’any en quatre àmbits
concrets: als Centres Educatius
(CEIP Pompeu Fabra, CEIP Vall
dels Àngels i IES Rafael Campalans), al CAP Ramon Vinyes, a les
oficines municipals i a les diferents
Associacions de Voluntaris (AVA,
XICA i Càrites). El regidor de Serveis Socials de l’Ajuntament
d’Anglès, Manel Moreno, ha afirmat que aquests són els àmbits
amb els quals la majoria d’immigrants tindran el seu primer contacte, i que es volen promoure noves propostes en aquest sentit.

