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LA SELVA

Veïns d’Arbúcies recullen 470 signatures i
reclamen millores a l’antiga via de Viladrau
 Els residents denuncien que és una zona perillosa perquè s’hi corre massa i falta seguretat
ARBÚCIES | E.B.

Un grup de veïns d’Arbúcies del
carrer Jacint Verdaguer ha recollit
 signatures per reclamar que es
millorin les condicions de seguretat a l’antiga carretera de Viladrau
a Sant Hilari i que es troba dins el

nucli urbà. Tal i com explica una de
les impulsores de la recollida de firmes, Nati Cuesta, aquesta campanya es va iniciar fa mesos perquè
és una zona «on els cotxes van molt
ràpid, les voreres no estan en condicions, hi ha llocs fins i tot sense

vorera i un barranc». Per tot això,
es van queixar al consistori, explica Cuesta, però en vistes que «només se’ns va fer un pas de vianants
fa temps i ens deien que no podien
posar res a la carretera perquè no
era seva per frenar els cotxes»

exigeixen ara que la Generalitat hi
actuï i que a escala local l’Ajuntament garanteixi la seguretat dels
vianants arreglant les voreres i
fent-la en els llocs que no n’hi ha.
D’altra banda Cuesta va explicar
que finalment s’ha decidit entre-

gar les signatures al grup de l’oposició de l’Entesa pel Progrés
d’Arbúcies (EPA) per tal que
aquests aportin les signatures i a
través d’una moció forcin l’equip
de govern (ERC-PSC) a treballar en
la millora de les voreres i que
exigeixin al Departament de Política Territorial i Obres Públiques
(Ptop) fer actuacions a la zona
per garantir la seguretat.
Jaume Salmerón, regidor de
l’Entesa, va assegurar que aquesta setmana han entrat la moció a
l’Ajuntament perquè la puguin
defensar en el proper plenari.

El PTOP accepta el
projecte de l’edil de
CiU per tirar a terra
la seva casa rural
SUSQUEDA
E.B.

El Departament de Política Teritorial i Obres Públiques (PTOP)
ha decidit acceptar la proposta
d’enderroc de l’allotjament de turisme rural del regidor de CiU
Oriol Ortín, l’únic edil a l’oposició
de l’Ajuntament de Susqueda.
Aquest projecte i la resolució de la
Generalitat va arribar fa pocs dies
al consistori i ara és el regidor de l’oposició que ha d’anar a l’Ajuntament i demanar una llicència municipal per tal de procedir a l’enderroc de l’allotjament turístic que
té al veïnat del Coll de Susqueda.
De moment, com van manifestar ahir fonts municipals, encara
Ortín no s’hi ha presentat però
com afirmaven fonts de la Generalitat, un cop demani el permís, el
regidor tindrà  setmanes de termini per tal de fer efectiu l’enderroc de la casa que té en sòl no urbanitzable -no legalitzable perquè sols pot tenir ús agrícola- i que
va fer sense llicència. Aquest allotjament turístic ha enfrontat Ajuntament i regidor en diverses ocasions. Si finalment el regidor no inicia el procés d’enderroc, la Generalitat pot forçar-ne l’actuació amb
diversos mecanismes.

El centre esportiu
municipal de
Tordera celebra
dos anys
TORDERA | DdG

El centre esportiu municipal comença avui a celebrar el seu segon
aniversari. En concret, avui s’hi fa
una jornada de portes obertes de
 del matí a  de la tarda i a partir
de les  de la nit començarà la festa de la cervesa amb obsequis i finalment de  a  de la matinada
concerts amb els grups Against the
Gravity i El rincón del Kaos. Les activitats continuaran el dilluns,  de
setembre, amb diverses activitats
esportives amb Master Class de
Cycling i Aiguagim, entre altres. El
centre esportiu municipal, es va inaugurar fa un any i compta amb
instal·lacions d’última generació.
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