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OBRES A MITJÀ TERMINI  El govern de Lloret (CiU, PP) pretén treure més partit a la riera i evitar que es consolidi com un espai exclusiu d’oci
nocturn, per aquesta raó transformarà l’avinguda Just Marlès amb la intenció que es converteixi en una «zona d’esbarjo més tranquil·la» que es
pugui aprofitar a manera de passeig. La vila està pendent d’aconseguir aquesta primavera la catalogació de destinació de turisme familiar.

Lloret vol evitar que la principal avinguda
es consolidi com a espai d’oci nocturn
 Pacificarà el trànsit a Just Marlès per afavorir els vianants i promourà les activitats diürnes i el turisme familiar
CARLES COLOMER

LLORET DE MAR | MARTÍ SANTIAGO

Entre aquest mandat i el següent
–que ﬁnalitzarà l’any 2015– la intenció de l’actual govern (CiU, PP)
és remodelar l’avinguda Just Marlès per tal que es converteixi en una
zona més paciﬁcada on pugui tenir
cabuda l’ambient diürn i familiar
afavorint, al mateix temps, que la
zona pugui ampliar la seva oferta
turísticaicomercialmésenllàdel’oci nocturn. El regidor de Noves Infraestructures, Romà Codina (CiU),
ha explicat que es tracta d’una
«aposta a mitjà termini» estretamentvinculada a la remodelacióde
la plaça Pere Torrent i la ﬁnalització de la construcció del local sociocultural que hi ha a aquesta.
Encara no hi ha cap projecte
realitzat, ja que es preveu que
aquestatransformacióesfacientres
fases, a saber: en primer lloc s’ha de
culminar el local sociocultural per
tal que la població en pugui fer ús
afavorint d’aquesta manera l’aﬂuència de persones en aquesta zona.
En segon terme, es renovarà la
plaçaPereTorrentl’any2011pereliminar-ne les estructures metàl·liques i crear un espai «més de famílies, critatures i gent gran perquè
ara és una plaça freda on no hi va
gairebé ningú». Finalment, la forma
que adopti aquest espai serà determinant per deﬁnir l’aspecte que
adoptarà l’avinguda Just Marlès.
En un principi es preveu que l’ediﬁcisocioculturalpuguiinaugurarse al llarg d’aquest estiu. De moment, s’adquirirà el mobiliari necessari per a l’equipament. Aquesta construcció es destinarà a albergar la biblioteca municipal, una

Els habitatges de
protecció oficial de
Fenals s’acabaran
al mes d’abril



Al llarg del primer quadrimestre d’enguany els habitatges
de protecció oficial que s’estan construint al barri de Fenals estaran enllestits, tal i com afirma el regidor de
Noves Infraestructures, Romà Codina (CiU). D’aquesta manera, els 24
propietaris que han comprat els respectius habitatges i la corresponent
plaça d’aparcament podran anar-hi a
viure de forma immediata. Això permetrà que l’actual parcel·la on està
instal·lat el centre d’atenció primària
en mòduls prefabricats quedi lliure a
causa que aquest es traslladarà als
baixos de l’immoble de protecció oficial. Ara bé, l’Ajuntament desconeix
quin ús tindrà el terreny que ocupa
el centre de salut una vegada quedi
inutilitzat.
L’avinguda Just Marlès amb la plaça Pere Torrent en segon terme i el local sociocultural al fons.

sala d’actes, l’escola d’adults i diversos equipaments de l’àrea de
benestar social.
La plaça Pere Torrent
Encara que es tracti d’un projecte
que es troba a les beceroles, el cert
és que l’arquitecte del local sociocultural està entregant diversos esbossos a l’equip de govern per
mostrar la seva concepció del futur
de la plaça Pere Torrent. Les directrius de l’Ajuntament van en la línia
d’aconseguir un espai «més verd,

més amable i sense ferralla» per recuperar l’esperit de les antigues
places de poble, com apunta Codina. Si bé és cert que no hi ha res
estudiat, el regidor avança que la
idea amb la qual treballa l’Ajuntament passa per aixecar diversos terraplens amb gespa aproﬁtant que
es retirarà tot l’entramat metàl·lic
que li ha costat el sobrenom de
«plaçadelallentia».S’eliminaranles
voreres dels carrers contigus –del
Torrentó i d’Hipòlit Lázaro– perquè
tota la zona estigui al mateix nivell

L’empresa que gestiona l’aparcament del passeig de Blanes
–Saba– ha abaixat els preus del servei després que l’índex de preus al
consum (IPC) del més de setembre s’hagi situat en un u per cent
negatiu. Es dóna la particularitat
que fruit d’un conveni entre l’Ajuntament i Saba els residents de
la vila que paguen l’impost de circulació a l’Ajuntament disposen de
la primera hora d’aparcament gratuïta. Aquest punt ha provocat,
en diverses ocasions, enfrontaments al ple entre el govern (CiU,
PDB, PP) i l’oposició (PSC, EUiA)
en reclamar aquesta quin cost li su-

posa al consistori aquest conveni.
De fet, el portaveu d’EUiA, Joan
Salmerón, va tornar a recordar
aquest fet en la darrer roda de
premsa que va celebrar el passat
dimarts.
A banda d’això cal recordar que
el consistori té previst construir dos
nous aparcaments soterrats. Un
s’hauria de situar al passeig marítima i l’altre a la plaça 11 de setembre, espai aquest on ara hi ha
ubicats els barracons del centre
d’educació infantil i primària Sa
Forcanera que s’ha de construir al
pla parcial Costa Brava, confrontant amb la carretera d’accés a la
Costa Brava.
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La riera
És segur que l’aspecte que adopti la
plaçaconﬁguraràelfuturaspectede
l’avinguda Just Marlès. Sobretot es
buscaràvianalitzar-lapertalques’a-

proﬁti a manera de rambla, doncs,
a banda de ser una artèria principal d’entrada a la població, la riera
entronca directament amb el Passeig Marítim on també s’ha previst
una remodelació integral que passa per reduir la circulació del trànsitenbeneﬁcidelsvianantsilacreació d’un carril esportiu, amén d’altres aspectes.
Amb tot, Lloret també està pendent que aquesta primavera se li
atorgui el distintiu de destinació de
turisme familiar.
POBLACIÓ
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L’aparcament soterrani
del passeig de Blanes ha
abaixat els preus per l’IPC
BLANES | DdG

i produeixi l’efecte d’una major
amplitud. «Des de l’avinguda Just
Marlèss’hauriadeveuremoltlaplaça», apunta Codina qui afegeix la
possibilitat d’instal·lar alguna terrassa, un parc infantil i una font pública per consolidar l’espai com
una zona d’esbarjo diürn.

Breus

Tordera assoleix els
15.345 habitants
TORDERA | DdG
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El grup teatral El Mirall
estrena «Híbrid»
BLANES | DdG

El grup de teatre de Blanes El Mirall estrenarà el 23 i 24 de gener al
Teatre de Blanes el muntatge Híbrid. Una dramatúrgia escrita per
en Josep Alum Vilabella i que és
una aproximació lliure al tema de
la maternitat frustrada. Carme Rodríguez i Josep Alum dirigeixen el
muntatge, que es podrà veure el
dissabte 23 de gener a les 22 hores
i el diumenge 24, a les 19 hores.

Expropien 85 solars
per les obres del TAV
al tram Maçanet-Sils
MAÇANET DE LA SELVA| E.B.

El Ministeri de Foment ha anuncait l’expropiació d’unes 85 parcel·les en el tram Maçanet - Sils del
Tren d’Alta Velocitat. En concret, es
tracta d’una regulartizació de patrimoni de les ﬁnques perquè s’ha
hagut de fer una franja d’ocupació
més gran de de la prevista, segons
fonts d’Adif. El projecte de modiﬁcació delt tram i que ha provocat
l’expropiació fa referència a el canvi en dos viaductes així com la millora del riu Esplet a Riudarenes.

Tordera ha crescut en 545 persones durant l’any 2009 i se situa
ja amb una població que assoleix
els 15.345 habitants. Un fet que la
situa entre les poblacions que han
crescut més al Maresme, que lidera
Mataró amb un augment de 1.942
persones. L’edil Bernat Costas
(ERC) es lamenta a Ràdio Tordera que l’augment no es tradueixi en
millora de les comunicacions amb
Barcelona i Girona, un problema
que ve de molt lluny i sembla no
tenir un ﬁnal clar. Pel que fa a dades generals de la comarca del
Maresme, el total de residents a 1
de gener del 2009 és de 426.565 habitants, la qual cosa suposa un augment de 6.044 persones en relació
amb les dades corresponents a
l’1 de gener del 2008.

