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De qui és el camí que va fins a Susqueda?
 Endesa col·loca un cartell de prohibit el pas i propietat privada a la carretera que veïns usen per anar fins l’embassament
CARLES COLOMER

AMER / LA CELLERA DE TER
E.BATLLE

Amer, la Cellera de Ter, Susqueda i Osor comparteixen el pas
d’una carretera pels seus termes i
que va a parar ﬁns al pantà de Susqueda, on hi ha una central gestionada per la companyia elèctrica Endesa. Ara, aquest camí asfaltat que comença al nucli del Pasteral de la Cellera de Ter compta
amb un element nou des de fa més
d’un mes: un cartell on s’indica
que està prohibit el pas i que és de
titularitat privada, tot sota la signatura de l’empresa Endesa.
Un fet que ha sorprès veïns i
usuaris d’aquest vial, ja que s’utilitza per accedir en un restaurant
que hi ha pel camí a banda d’anar
ﬁns l’embassament. Són molts els
anys que s’ha usat, com recorden
tant l’alcalde de la Cellera de Ter
com el d’Amer, per la gent de la
contrada i ara aquest cartell els ha
sorprès després de tants anys d’ús.
Des d’Endesa, s’assegura que és
un camí de propietat de la companyia elèctrica des de la seva
creació i que es va construir per accedir a la central del pantà de
Susqueda. Tot i això, des de l’empresa es reconeix que és una carretera que ha utilitzat la gent de la
zona del Ter Brugent per anar ﬁns

Endesa assegura que
és de la seva propietat
i que cap administració vol
que se li traspassi el vial
L’alcalde de la Cellera diu que
el camí anava fins a Susqueda
quan era poble i Amer vol
aclarir-ne la propietat inicial

al pantà i que el cartell només
s’ha col·locat per indicar que és de
propietat privada, però que no
s’hi posarà cap barrera per tancarlo al pas dels veïns sinó que la companyia vol mostrar que és privat i
que qui l’utilitzi està sota la seva
responsabilitat.
A banda, l’elèctrica assegura
que és un vial que requereix un
manteniment i que s’ha ofert en les
diferents adminstracions -ajuntaments i Diputació de Girona- cedir-los la titularitat però que en
canvi, ningú se n’ha volgut fer
càrrec, ressalten.
Des d’Amer, l’alcalde Narcís
Junquera (CiU) assegura que un
cop va aparèixer aquest indicador
es van posar en contacte amb la
Direcció General de Carreteres i els
van conﬁrmar que Endesa el podia col·locar però de totes maneres, el consistori assegura que vo-

El cartell es troba situat a l’inici de la carretera que va al pantà selvatà a l’alçada del nucli del Pasteral.

len aclarir si realment és propietat
d’Endesa des dels inicis. A banda,
Junquera diu que des de la companyia no se’ls ha «dit mai que volien traspassar-nos la carretera». I
Josep Serrallonga (CAM), alcalde
de la Cellera de Ter, en canvi, destaca que aquest és «un antic camí
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que anava ﬁns a Susqueda quan
era un poble» i que trobaria més lògic que Endesa tallés el tram que
va a parar direcament a la central
del pantà i no pas col·locar aquest
cartell que fa defugir la gent. I afegeix que el tema polèmic del vial
es deu al seu manteniment, que va

a càrrec de l’elèctrica Endesa.
Finalment, el batlle recorda que
el cartell es va posar uns dies i llavors va desaparèixer i més tard s’hi
va posar el que hi ha actualment.
Des d’Endesa s’aﬁrma que això es
deu que primer era sols en castellà i que ara, també és en català.

Més de 100 empreses s’han
dirigit al Servei d’Ocupació
a la cerca d’empleats el 2010
LLORET DE MAR
DdG

El Servei d’Ocupació Municipal (SOM) de Lloret de Mar ha rebut la visita de més de 100 empreses durant el 2010 que buscaven treballadors per als seus negocis. D’aquestes, un 28% provenien del sector de l’hostaleria i del
turisme i la major part eren del mateix municipi (81%). Pel que fa a
ofertes de feina, durant l’any passat n’hi va haver 143, amb un total de 222 llocs de treball. A banda,
durant aquest any passat, 1.752
persones aturades es van inscriu-

re al SOM, 981 homes i 771 dones.
Aquest servei municipal va rebre
per altra banda, 6.312 visites presencials durant tot l’any.
El regidor de Promoció Econòmica de Lloret Francesc Oliva assegura que la valoració del SOM
durant el 2010 és «molt positiva» a
causa del gran nombre de persones que s’han adreçat al servei
per rebre assessorament, formació,
etc. I assegura que és un servei que
«ha tingut una gran acceptació
tant per part de les empreses com
per part de les persones que busquen feina i molt important sobretot en temps de crisi».

Tordera amplia la llar d’infants
El Niu i oferirà 33 noves places
• Habitatge de protecció oficial
en règim concertat.
• 3 habitacions + pàrquing i traster inclosos
en el preu.
• Acabats de 1a qualitat.
• Des de 170.300 € + IVA
• Ubicació: C/ Llevadores
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L’Ajuntament de Tordera ampliarà la llar d’infants municipal El
Niu construint-hi un ediﬁci annex
i que permetrà crear 33 places
noves. En concret, es crearà un
bloc nou de180 metres quadrats i
que contepla la creació d’una nova
aula de llar 1, una més per al curs
de llar 2 i un espai per a menjador.
Així doncs, la llar passarà de 74 a
107 places i implicarà una nova

distribució de l’ediﬁci existent. El
nou ediﬁci tindrà la mateixa estructura, acabats, cobeta i tancaments que l’ediﬁci actual.
Les obres d’ampliació de la llar
d’infants estan valorades en més
de 400.000 euros i estan ﬁnançades per l’Ajuntament de Tordera i
la Generalitat a través de subvencions del Departament d’Ensenyament i del programa Pla Únic
d’Obres i Serveis (PUOSC).

