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PATRIMONI

La darrera postal de Riudellots
Enderroquen Can Merla i els veïns temen que desaparegui també una casa del segle XVII
David Quintana,
Riudellots de la Selva.

La defensa del patrimoni és un
dels temes recorrents sobre el
que els agents locals departeixen amb asiduitat. El darrer que
ho va fet públicament, Blanes.
Riudellots però encara té aquesta feina a mitges i si l’any 2000
va desaparèixer la masia basilical del segle XVIII de Ca la Plana, el 2006 sembla que la casa
pairal del segle XVII de Cal Pastor estaria en perill. Amb el temut enderroc d’aquesta finca
del carrer de la Cellera, Riudellots acabaria amb la darrera
postal que quedava en peu més
enllà dels arxius fotogràfics. De
moment però, de la taula consistorial només ha sor tit una
llicència d’enderroc per la veïna
Can Merla que ahir va ser defenestrada per les màquines d’un
promotor privat que construirà
en el solar una nova casa.
Per l’alcaldessa de la vila,
Montserrat Roura (CiU), renovar el carrer de la Cellera no té
res a veure amb la pèrdua d’identitat històrica tal i com pensen alguns veïns del casc antic
que veuen la possibilitat que ara
s’enderroqui Cal Pastor com l’adeu de la darrera icona del que
va ser Riudellots en el passat.
En aquest sentit el regidor d’Independents per Riudellots (IpR)
DdeG, Tordera.

El regidor d’Esquerra de Tordera, Bernat Costas, es va mostrar partidari que l’Ajuntament
impedeixi l’obertura de noves
entitats bancàries i agències
immobiliàries en les zones
comercials del municipi.
L’Ajuntament té la facultat
legal de protegir els espais
comercials davant la proliferació massiva d’aquestes activitats, que ocupen els locals que
haurien d’acollir el comerç del
municipi.
Costas afirma que «els bancs
i les immobiliàries no permeten
que tinguem zones comercials
potents. Es queden els millors
locals, perquè un comerciant
mai podrà pagar el que paguen
de lloguer aquests negocis».
Així, Bernat Costas demana
que l’Ajuntament inter vingui
per fer que «bancs i immobiliàries es dispersin per tot el municipi, millorant el servei als
ciutadans i permetent construir
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CAN MERLA. El mas va ser enderrocat ahir a Riudellots.

El tram de carrer
de la Cellera és
un dels darrers
vestigis de la
història local
■

i veí de l a zona, Josep Bofill, va
expressar ahir la seva preocupació per una situació sobre la
que, consideren, el consitori no
ha fet res per evitar. Bofill va recordar que l’equip de govern va
rebutjar l’any 2006 una moció
d’IpR on es demanava la redac-

CAL PASTOR. És el darrer edifici emblemàtic que queda a Riudellots.

ció d’un pla de patrimoni i la catalogació dels edificis històrics
de la vila. «Evidentment Cal Pastor és, juntament amb la rectoria
i l’església, el darrer edifici històric que ens queda a una vila que
no es caracteritza precisament
per la quantitat de patrimoni

que protegir» va explicar Bofill.
Tanmateix veïns de la zona van
confirmar ahir que la darrera
ocupant de Cal Pastor, una dona
gran, ha abandonat ja la casa i
expliquen que això és el primer
pas per el seu posterior enderrocament.

TORDERA

CULTURA

ERC demana una moratòria perquè
no s’instal·lin més bancs al centre

La biblioteca de
Tordera organitza
una exposició sobre
la novel·la negra

Consideren que l’especulació del sòl afectarà el comerç tradicional
Costa vol que
es dispersin
les entitats per
tota la vila per
abaixar els lloguers
■

zones comercials sòlides i
for tes».
La for talessa econòmica
d’aquests tipus d’entitats fan
que els sigui més fàcil accedir
a comprar els locals del centre
de la vila, que són els que més
car fan pagar el metre quadrat.
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CENTRE. En pocs metres, fins a quatre entitats bancàries a Tordera.

DdeG, Tordera.

La biblioteca de Tordera organitza des del passat 15 de
gener a l’1 de febrer l’exposició per a adults Detectius: els
grans investigadors a la novel·la negra i policíaca. L´exposició, de l’autor Jordi Canal,
presenta una selecció dels
setze detectius més coneguts
de la novel·la negra, dels
quals hi ha una aproximació
física i psicològica. L’exposició també també parla de l’autor i s’acompanya d’una bibliografia. La mostra està
composada de 19 plafons explicatius i una vitirna amb els
objectes més habituals que
utilitzen els detectius.

