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Un home és
detingut a
Blanes per
estafar 3.000 €
 Els grups sol·liciten que Medi Ambient aclareixi l’impacte ambiental de les diverses actuacions a un veí de Jaén

L’oposició de Lloret torna a demanar
informes sobre Can Juncadella

DIARI DE GIRONA

LLORET DE MAR | JORDI VERA

Tots els grups que formen l’oposició de Lloret de Mar -PSC,
EUiA-ICV, ERC i el GRILL- van
tornar a demanar a través d’una
instància entrada a l’Ajuntament el
passat dilluns un nou informe sobre les diverses actuacions que
s’han realitzat a Can Juncadella,
tant a l’interior de la ﬁnca com a la
Cala des Rajols. Aquesta vegada els
grups polítics fan especial incidència en l’impacte ambiental
que poden tenir aquestes actuacions en el territori. A més, també
van sol·licitar que es faci una delimitació de l’àmbit territorial de la
ﬁnca.
Els grups de l’oposició han decidit tornar a presentar una instància, perquè després de la primera sol·licitud que van realitzar,
només van rebre un informe d’urbanisme, que a més consideren
que va ser superﬁcial. Cal recordar
que el passat mes de maig, tots els
grups van demanar un informe als
serveis tècnics d’Urbanisme i Medi
ambient sobre les obres que Flinder Data SL ha dut a terme a la ﬁnca. El 30 de juny l’àrea d’Urbanisme i Medi Ambient va emetre l’informe de resposta, però, segons el
grups de l’oposició, «només feia referència a qüestions de legalitat urbanística». Per això, ara han cregut
convenient insistir en els efectes
medi ambientals que poden haver
tingut les diverses actuacions que
s’han fet a la ﬁnca.
En el document, concretament,
sol·liciten que «es determini, i s’a-

BLANES | EUROPA PRESS

Els quatre representants de l’oposició en la roda de premsa del maig en què van sol·licitar el primer informe.

valuï, l’impacte ambiental de totes
les actuacions efectuades a la ﬁnca de Can Juncadella i a la Cala dels
Rajols». A més reclamen, que «es
ponderi la seva conveniència i legalitat tan si estan emparades per
una llicència com si són objecte
d’expedients de protecció de la
legalitat urbanística incoats per
l’Ajuntament», es pot llegir textualment.
Per altra banda, també creuen
que seria important delimitar l’àmbit que ocupa la ﬁnca i així ho han
sol·licitat. «Que els tècnics d’ur-

Anglès contracta deu
persones de l’atur per fer
feines a la Burés i a l’escola
ANGLÈS | JORDI VERA

L’Ajuntament d’Anglès ha contractat deu persones de l’atur a través d’un pla d’ocupació impulsat
per la Generalitat de Catalunya que
realitzen tasques a les naus Burés,
a l’escola Pompeu Fabra i l’arxiu
municipal.
Les deu persones que ha estat
contractades s’han dividit en tres
grups. Un d’aquests grups treballa
en els treballs previs de la sala
polivalent de les naus Burés del
municipi. Es tracta de tasques de
neteja o de treure instal·lacions que
fan nosa, per exemple. Un segon
grup està a l’arxiu municipal, realitzant diverses tasques de digitalització de tot l’arxiu, juntament
amb la persona que se n’encarrega. Finalment, un tercer grup d’aquestes persones estan realitzant
diferents feines de reparació a l’escola CEIP Pompeu Fabra de la
població.
Com en els diversos plans d’ocupació, la durada del contracte de

les persones sel·leccionades és de
sis mesos. Tenen una jornada laboral de dilluns a dijous i els divendres fan formació. En total, ha
de ser un 75% de la jornada treballant i el 25% restant amb tasques de formació. Per quadar els
horaris han decidit agrupar tots els
dies de feina seguits i acumular les
diferents hores d’estudi i formació
als divendres.
«Gent treballadora»
L’alcalde en funcions, Josep Santané, es va mostrar molt satisfet i
content amb la gent que s’ha contractat, ja que estan realitzant molt
bé les diverses tasques que se’ls ha
assignat. «La gent que hem contractat són molt trempats. A vegades abans que arribin, pots tenir
dubtes i estar a l’expectativa, però
la veritat és que estem molt contents, perquè són molt treballadors», va comentar Santané. «A
més, la majoria són d’Anglès», va
afegir.

Diari de Girona, 2010-08-13, p. 15.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

banisme procedeixin a delimitar
l’àmbit territorial de la ﬁnca així
com de la zona marítimo-terrestre
que abarca», es demana en la instància presentada.
Una altra dels motius que va exposar l’oposició és la quantitat
d’actuacions que han anat apareixent a la cala des Rajols de Lloret, que queda sota la ﬁnca en
qüestió. A més, volen que l’ajuntament s’hi impliqui més. «Aquest
nou escrit és una manera d’implicar més a l’Ajuntament, que no
amagui el cap sota l’ala davant

d’aquest problema», va comentar
el portaveu d’ICV, Antoni Garcia,
que va assegurar que el consistori només ha decidit actuar quan la
gent els ha forçat a fer-ho. «El que
em fa ràbia és que l’Ajuntament
sempre actuen forçats per la iniciativa popular, només quan es denuncien les coses», va explicar
Garcia. També es va criticar la imputnitat dels propietaris. «Així
com hi ha paradissos ﬁscals, això
sembla un paradís urbanístic i
ambiental», va criticar el portaveu
del GRILL, Joaquim Teixidor.

La gestora Adif comença
les obres de la nova estació
de tren de Tordera
TORDERA | DdG

La gestora Adif ha iniciat les obres de millora de l'estació de tren
de Tordera per on passa la línia de
ferrocarril Barcelona-Maçanet, segons Ràdio Marina. El projecte,
que preveu, entre d'altres, la construcció d'un nou ediﬁci de viatgers
de planta única, tindrà una superfície de més de 112 metres
quadrats. També està previst adequar l'andana per facilitar i adpatar l'accés als combois. D'aquesta
manera, es perllongarà la longitud
de l'andana ﬁns els 200 metres útils
i s'elevarà ﬁns els 68 centímetres
d'altura respecte a la cota del carril. A més, està previst pavimentarho tot amb material antilliscant.
La nova estació de Tordera ocuparà una planta rectangular que
farà 20,4 metres de llargada per uns
6,6 d'ample i permetrà adaptar
les instal·lacions a les demandes
actuals de l'explotació ferroviària.
Disposarà d’un vestíbul, de lavabos, una cafeteria i espai per a la

venda de bitllets.
Els treballs es completaran amb
l'adequació de la zona d'aparcament, que tindrà una superfície
1.350 metres quadrats, amb setze
places de pàrquing per a vehicles
i espai també per a motocicletes i
bicicletes. Hi haurà, a més, una sèrie de places reservades per a persones amb mobilitat reduïda i
s'habilitaran espais per a la parada de taxis i autobusos.
Mentre durin les obres i per
mantenir el servei als usuaris, es
conservarà l'actual estació, que
es demolirà una vegada estigui
enllestit i operatiu la nova instal·lació. L’actuació s’emmarca en el
conveni signat per les diverses
administracions afectades: Foment, Adif i la Societat Estatal
d’Infraestructures del Transport
Terrestre (SEITT), i compta amb
una inversió global d’1,1 milions
d’euros. En deﬁnitiva, es tracta
d’una important remodelació per
modernitzar i adaptar l’estació.

La Policia Nacional va detenir
ahir a Blanes un individu com a
presumpte autor d'un delicte d'estafa mitjançant el conegut mètode del «tocomocho» pel qual va estafar 3.000 euros a un veí de Linares (Jaén).
Segons va informar la Comissaria Provincial de Jaén, els delinqüents van elegir com a víctima un
home d'avançada edat al qual van
enganyar amb aquest mètode, a
través del qual li van fer creure que
uns bitllets de loteria eren premiats. Per a això, els presumptes
autors van expressar la impossibilitat de poder cobrar el premi adduint que eren de passada a la ciutat i necessitaven part dels diners,
davant de la qual cosa, la víctima
els va lliurar 3.000 euros en efectiu.
Els investigadors del Cos Nacional de Policia de Linares van
aconseguir identiﬁcar els presumptes autors d'aquesta estafa,
que es tractaven d'E.S.R. i M.S.R, els
quals pertanyen a un grup itinerant de delinqüents que es desplacen de ciutat a ciutat cometent
aquest tipus de fets. Una vegada
van ser identiﬁcats, els agents policials van emetre una ordre de recerca i captura en tot el territori,
que va donar el seu fruit amb la detenció d'un d'ells a Blanes per part
dels Mossos d'Esquadra.
Davant d'aquesta estafa, la policia ha recomanat precaució a la
ciutadania davant de les diferents
estafes tradicionals.

Tossa reparteix
4.000 díptics per
potenciar el
comerç del poble
TOSSA DE MAR | DdG

Tossa de Mar reparteix 4.000
díptics amb els noms dels carrers
i els establiments comercials de la
població per fer més fàcil i agradable la visita a les persones que
passen per la vila.
La regidoria de Comerç de l’Ajuntament de Tossa de Mar ha
elaborat uns 4.000 díptics informatius i els ha repartit en els punts
d’informació turística i per les diverses botigues de la localitat.
Aquests díptics contenen un plànol del municipi amb tots els carrers de la població amb els seus establiments comercials.
Segons van informar responsables de l’Ajuntament, l’objectiu
d’aquesta iniciativa dels díptics
és fer més fàcil i agradable la visita als turistes, que arribin a la vila.
A més, serveixen per mostrar els
principals punts d’interés de la
població de Tossa de Mar i, alhora, potenciar el comerç local, que
és important per al poble.

