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és el preu final de construcció
L’empresa Rebugent ha aconseguit
rebaixar en més de 300.000 euros
l’oferta de sortida per optar al concurs de construcció de la nova llar
d’infants municipal.

La nova escola bressol s’ubicarà darrere l’actual escola Salvador Espriu.

Vidreresadjudical’ediﬁcació
delanovallard’infantsper
pocmésd’unmiliód’euros

 L’obra s’iniciarà a finals d’octubre, la seva construcció durarà 8 mesos

i es preveu tenir-la disponible el curs escolar 2010-2011
VIDRERES | MARTÍ SANTIAGO

El ple de l’Ajuntament de Vidreres ha donat el seu vistiplau a l’adjudicació a l’empresa Rebugent
de la construcció de la futura llar
d’infants municipal. De les 42 empreses que van decidir participar
en el concurs per encarregar-se de

les obres aquesta va ser la que va
realitzar l’oferta més econòmica:
1.016.647 euros. El preu de sortida
per a l’adjudicació era 362.536 euros superior.
L’alcaldessa de la població, Ruth
Rosique (PSC), explica que aquesta notòria rebaixa l’ha poguda re-

alitzar l’empresa retallant despeses
logístiques. De fet, Rebugent justiﬁca la seva oferta al·legant que és
una empresa gran, amb experiència i proximitat al territori
–està ubicada a Sant Gregori–.
Apunta també que la davallada de
l’IPC i la davallada del consum i el

El grup PAU d’Anglès critica que els
actes de la Festa Major s’hagin de pagar
 Els esdeveniments que

PAU ha reclamat a
l’Ajuntament poder realitzar
un espectacle d’animació
infantil diumenge vinent

ANGLÈS | MARTÍ SANTIAGO

ros cada vegada.
D’altra banda, PAU ha demanat
la creació d’un abonament conjunt entre l’Ajuntament i els propietaris de les atraccions per reduir
el cost de les que estan adreçades
als infants. «No cal recordar que
estem en temps de crisi», etziba
Espinet.

El portaveu de PAU, Pere Espinet.

tendre, resulta necessari un conjunt d’activitats diverses per a
cada segment de la població i
creu que no és necessari que el
«jovent» hagi de pagar l’entrada
per veure les actuacions dels grups
musicals que tocaran a l’envelat i
pels quals hauran de pagar 7 eu-
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Espectacle infantil
En veure que no hi ha cap acte
infantil programat per diumenge
a la tarda, l’agrupació independent
ha sol·licitat a l’Ajuntament que li
siguin cedides les instal·lacions
municipals del pavelló per fer un
acte adreçat als infants. Les despeses d’aquest serien a càrrec de
la formació i «sols caldria la col·laboració de la brigada municipal»
per condicionar l’espai.

Endesa reforça a
Lloret la xarxa
elèctrica de la
urbanització
Montlloret
 S’han modernitzat les

infraestructures elèctriques
per reduir-ne l’impacte
visual amb l’entorn
LLORET DE MAR | DdG

Endesa ha acabat recentment els
treballs per reforçar i renovar tecnològicament part de la xarxa
elèctrica de mitjana tensió de Lloret de Mar amb l’objectiu de millorar i garantir la continuïtat del
subministrament dels clients de la
urbanització Montlloret sense incidències.
L’actuació ha tingut un pressupost superior als 22.000 euros i ha
consistit a substituir una antiga estructura de fusta que subjectava un
centre de transformació aeri per
una nova torre metàl·lica. Així
mateix, l’operació també ha permès eliminar un altre pal de llum
on hi havia instal·lat un seccionador, que s’ha desplaçat. A més, el
nou disseny del centre de transformació d’intempèrie –que està
dotat amb les últimes tecnologies
que hi ha al mercat– és més robust
i presenta una major resistència a
les inclemències del temps.
Els treballs, que formen part
del pla d’inversions que Endesa
està desenvolupant a la comarca,
també comportaran una notable
reducció de l’impacte visual de les
infraestructures elèctriques al territori i una integració a l’entorn
més gran.

Fogars també vol ser inclòs al
Pla Rural d’Atenció Social
FOGARS DE LA SELVA | DdG
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l’any passat es feien pagar
aquest any s’han
incrementat un 40%

Tots els pobles tenen la seva
Festa Major que, en general, acostuma a tenir programats molts
més actes que en altres celebracions. Fins i tot, en alguns municipis, gran part d’aquests no s’han
de pagar.
Ara, a Anglès, el grup de Per Anglès Units (PAU) ha manifestat el
seu malestar pel fet que a les pròximes Gales de la població, que s’iniciaran demà, «els actes que l’any passat eren gratuïts ja no ho són
i els actes que l’any passat es feien
pagar aquest any han tingut un
augment del 40%».
El portaveu de la formació local,
Pere Espinet, també mostra el
seu rebuig al fet que s’hagin «suprimit els actes infantils de divendres i de diumenge». Al seu en-

fet de ser una empresa de construcció amb solidesa econòmica li
permetrà negociar amb els proveïdors el preu del material. A
més, la situació on haurà d’ediﬁcar
la llar d’infants, darrere el col·legi
Salvador Espriu, contribuirà a la reducció d’hores de transport.
La regidor d’Ensenyament,
Anna Viader (ExV), explica que
aquesta nova llar d’infants, per la
qual encara no hi ha nom, disposarà de 74 places i 5 aules –1 per a
nadons, 2 per a nens de ﬁns a dos
anys i 2 per a infants de ﬁns a tres
anys–. També disposarà de menjador i cuina així com un dormitori.
La idea és que aquesta escola
bressol resolgui la manca de places de l’actual llar d’infants municipal. Així, a partir de l’any vinent,
Vidreres tindrà 184 places per a infants al municipi i els alumnes es
dividiran entre els dos centres.
D’aquesta manera quedaran aules
buides en previsió del futur creixement que pugui tenir la vila.
Per tant, de moment, els treballadors seran els mateixos que hi ha
ara: un director, onze monitors i
dues cuineres.
La construcció de l'ediﬁci es
farà seguint els criteris d'estalvi i
eﬁciència energètica, lumínica i
d'ús d'aigua. Per exemple, s'utilitzarà la fusta perquè manté la temperatura i els llums seran de baix
consum.
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L’Ajuntament de Fogars de la
Selva no vol estar al marge del Pla
Rural d’Atenció Social (PRATS)
que ha creat el Departament d’Acció Social i Ciutadania i per això
n’ha demanat la inclusió, tal com
avança el setmanari l’Actualitat
del Baix Montseny.
El programa PRATS té per objectiu apropar i facilitar l’accés als

recursos socials a les persones
grans que viuen en zones rurals i
necessiten organització, supervisió
i assistència en el desenvolupament de les activitats de la vida diària. L’Ajuntament de Fogars disposa
d'un servei de Centre de dia per a
gent gran amb capacitat per a una
trentena de places però vol formalitzar un conveni amb la Generalitat per concertar 15 places.

Tordera instal·larà una pista de
monopatins al barri de Sant Pere
TORDERA | DdG

Les regidories de Joventut i Esports de Tordera s’han compromès
a instal·lar una nova pista per a monopatins –els anomenats skate–,
complint així amb una de les demandes realitzades pels joves durant la redacció del pla local de Joventut. El nou equipament estarà
format per mòduls i blocs de diferents alçades i formes que podran
ser utilitzats per monopatins, patins

en línia i bicicletes de l’estil BMX.
El nou equipament s’instal·larà
al costat de la pista de Sant Pere, per
tal de consolidar d’aquesta manera l’arranjament de l’entorn d’aquest espai i coincidint amb el període d’obres de cobriment de la
pista actual. Es desconeix la durada que tindrà la construcció d’aquesta nova pista per a monopatins
tot i que es preveu que en pocs mesos estigui enllestida.

