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SERVEIS

SEGURETAT CIUTADANA

CiU exigeix a la Generalitat que solucioni
el greuge de transport públic al Montseny

La policia local
de Tordera
destina una
patrulla per a les
urbanitzacions

Casadesús insta el govern a incloure la zona en el Consorci de Transport Públic de Girona

DdeG, Tordera.
D.Q.C., Arbúcies.

El grup parlamentari de CiU ha
preparat una bateria de preguntes al Govern de la Generalitat
perquè es disposi a actuar, davant els problemes de mobilitat
que tenen els habitants dels pobles del Montseny, Guilleries i
la Selva interior, alhora de desplaçar-se a les principals estacions de transport públic.
El diputat nacionalista Eudald Casadesús reclama alGovern que «inclogui dins el consorci de transport públic, de l’àrea de Girona, aquells pobles del
Montseny i les Guilleries que en
varen quedar exclosos». La problemàtica no esdevé només de
la connexió amb les principals
estacions de transpor t públic,
sinó que és bàsic unir els ciutadans d’aquestes zones amb els
principals centres d’assistència
sanitària de la seva comarca o
de la ciutat de Girona. Per CaE.Padilla, Blanes.

Blanes ha posat per escrit totes
les actuacions del Pla Educatiu
d’Entorn i avui comença la tramesa del fullet a totes les entitats blanenques, així com als
alumnes i pares de tots els centres educatius. En total, l’Ajuntament trametrà 5.500 fullets
amb explicacions sobre excursions, iniciatives escolars per
millorar el rendiment i la implicació de l’alumnat, activitats als
casals i d’altres vinculades a
l’ambiciós pla educatiu, van explicar ahir l’alcalde de Blanes,
Josep Marigó (PSC), i la regidora de Joventut, Lourdes Fàbrega.
La majoria de les actuacions
del Pla Educatiu d’Entorn, un
dels més ambiciosos de Catalunya segons van considerar els
dos edils –el projecte té un cost
total de 266.000 euros, dels
quals la Generalitat ha aportat
166.000– es van engegar en els
dies posteriors a l’inici del curs

sadesús «s’ha de posar en funcionament un servei de minibusos o llançadores, a disposició
dels habitants dels pobles del
Montseny i les Guilleries, per
proporcionar-los un vincle de
connexió amb les principals estacions de tren i centres sanitaris». Cal tenir molt presents les
queixes dels veïns d’alguns pobles de la Selva on veuen que la
freqüència d’autobusos, de la
qual van disposar, ha disminuït
cada dia més. Referent aquesta
qüestió el grup parlamentari de
CiU també ha posat si hi ha intenció per part del Govern, aug-

Una plataforma
ciutadana ha
recollit prop de
6.000 signatures
en el mateix sentit
■

mentar la freqüència dels autobusos de Riudellots, Sils i Maçanet de la Selva.
El diputat gironí vol recordar
la petició, que des de fa temps
l’Ajuntament de Santa Coloma
de Farners realitza al Govern de
la Generalitat «de proporcionar
al municipi, com a capital de la
Selva interior, una estació de
tren del futur eix ferroviari
transversal».
Una plataforma ciutadana

Les darreres reformes de les
xar xes de transpor t públic de
Barcelona i Girona han deixat
en terra de ningú la zona que entre Santa Coloma de Farners i
Sant Celoni queda relegada a
l’oblit de les rutes dels autobusos públics. La freqüència de
pas dels trens a les estacions
que hi donen ser vei, Riells-Viabrea-Breda, Hostalric i Maçanet-Massanes, no cobreix la de-

manda real d’una zona que acumula un gruix poblacional superior als 30.000 habitants i per
demanar la solució d’aquest
greuge es va crear a finals de
l’any passat la Plataforma Ciutadana per la Millora del Transport Públic al Montseny que ja
ha rebut el supor t de prop de
6.000 signatures i que ha aconseguit que tots els ajuntaments
implicats aprovin mocions demanant a la Generalitat una solució.
Casadesús també incideix en
la problemàtica del transpor t
ferroviari de rodalies i insta el
Govern a fer les gestions necessàries «per tal d’augmentar
el nombre de parades de trens, de
la línia que va de Sant Celoni a
Girona, a les estacions de Riells
i Viabrea-Breda, Hostalric,
Maçanet-Massanes, Sils, Caldes
de Malavella i Riudellots de la
Selva».

La policia local de Tordera
destina una patrulla de proximitat a les urbanitzacions.
L’acció s’emmarca dins l’ampliació del ser vei de policies
de barri, que ja funciona al nucli urbà i als veïnats. Des d’aquesta setmana la policia local de Tordera destina una patrulla específica de vigilància
a les urbanitzacions amb l’objectiu de garantir la seguretat
a les zones més allunyades al
nucli. Aquesta patrulla fa servei continuat totes les tardes
i també les nits del cap de setmana. Properament aquest
ser vei de seguretat estarà
avalat també pels Mossos.
Aquesta acció s’emmarca
dins les actuacions de proximitat que la policia local ha
implantat també al nucli urbà
i als veïnats mitjançant els policies de barri amb l’objectiu
de garantir la seguretat.

CIUTADANIA

CULTURA

Blanes repartirà 5.500 fulletons amb
informació del Pla Educatiu d’Entorn

Tordera entrega els
tradicionals premis
del Concurs de
Pessebres

S’engeguen noves activitats vinculades a l’educació i el lleure
escolar; i d’altres s’emprenen
ara, com les excursions –un diumenge al mes– pel patrimoni
cultural i natural de Blanes; les
activitats als casals de barris, alguns tallers com ara el d’iniciació al teatre per als més petits i
l’habilitació de l’espai cívic com
a punt de creació artística vinculada a Internet.
Oportunitat de crear oportunitats

ESPERANÇA PADILLA

Lourdes Fàbrega i Josep Marigó.

Marigó va definir el Pla Educatiu d’Entorn com una mostra
del compromís del consistori
blanenc amb l’educació entesa
de manera integral i amb la creació d’opor tunitats de creixe-

ment personal per als més joves.
L‘objectiu, va esclarir el batlle,
és fer créixer el nivell acadèmic
i les oportunitats de futur dels
joves a Blanes; un fet que, va advertir, no s’apreciarà fins d’aquí
a uns anys. El que sí es pot apreciar de manera immediata, van
apuntar Marigó i Fàbrega, és l’èxit de participació de les activitats.
A la vegada, Fàbrega va recordar que el nou centre juvenil
s’obrirà a finals de mes i suposarà un nou espai per portar-hi
a terme altres activitats, com
reunions nocturnes per als joves i vetllades literàries.

DdeG, Tordera.

L’alcalde i la regidora de Cultura van lliurar dilluns al vespre els premis del tradicional
Concurs de Pessebres de Tordera organitzats pel Consell
Municipal i la Regidoria de
Cultura. En la categoria de
pessebres d’aparadors el primer premi se’l va endur la Fleca Germans Lladó i mentre
que la Martina i l’Adriana Berney es van endur el segon premi; el tercer es va declarar desert. En la modalitat de pessebres col·lectius el primer
premi va ser per al Rusc, mentre que el segon el van guanyar el grup de Catequesi i el
tercer, l’escola Sant Josep.

