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Clausuren la deixalleria de Massanes i
Hostalric per l’alt cost de manteniment
 Els dos ajuntaments han decidit renunciar a seguir amb el servei que compartien de fa un any
HOSTALRIC / MASSANES | E.BATLLE

Fa prop d’un any que es va posar
en marxa la deixalleria compartida entre les poblacions de Massanes i Hostalric i aquest és el temps
que ha durat la instal·lació en funcionament. I és que després d’aquests mesos, els dos ajuntaments
han vist que costejar-la se’ls fa
molt difícil i per tant, s’ha decidit
clausurar-la.
De fet, segons l’alcalde de Massanes Jordi Porta (CiU) va ser l’ajuntament d’Hostalric qui va decidir en primer moment, a ﬁnals
d’any, desmarcar-se i renunciar al
convenir signat i per tant, deixar el
servei. Un cop fora Hostalric, a
Massanes se’ls feia impossible pagar aquesta instal·lació, ressalta el
batlle. Aquesta deixalleria es troba
situada al carrer Freixe del polígon
industrial de Massanes, un lloc
proper a les dues poblacions i on

Massanes aportava uns
12.000 euros a l’any per
mantenir la instal·lació que
gestiona el Consell comarcal
Hostalric va abandonar
primer el conveni amb
Massanes, que ha optat per
clausurar-la per l’alt cost

els prop de 4.700 ciutadans de les
dues localitats ﬁns ara portaven els
residus d’envergadura per recicilar.
Com explica Porta, el preu del
manteniment d’aquesta instal·lació per cada ajuntament variava i
si Massanes li tocava aportar uns
12.000 euros cada any; a Hostalric
aquest cost era molt més alt, ja que
anava en relació amb el nombre
d’habitants del municipi. Massanes
en té uns 715 i Hostalric, n’aporta

uns 4.000, per la qual cosa havia de
costejar molta part de la instal·lació i això n’hauria provat la dissolució.
«Futur incert»
Des de l’1 de març, els veïns del poble de Massanes ja no es poden
adreçar a aquesta instal·lació que
romania oberta tres dies el matí a
la setmana i que ara té el futur incert. De totes maneres, l’alcalde de
Massanes explica que per ara la
parcel·la on hi ha la instal·lació passarà a mans de l’ajuntament
massanenc i llavors, intentaran
trobar la manera que es pugui
continuar donant aquest servei
des de l’ajuntament. La gestió del
servei es fa des del Consell Comarcal però la titularitat és dels dos
ajuntaments.
Pel que fa al servei de deixalleria i la recollida selectiva des de

Massanes a partir d’ara es farà a través de la mateixa companyia que
fa la recollida d’escombraries i que
és la que l’estava realitzant, recorda el batlle, abans no es posés en
marxa aquesta instal·lació compartida entre Massanes i Hostalric.
La inauguració de la deixalleria
es va fer la primavera de 2010,
que va ser subvencionada per l’Agència de Residus de Catalunya en
73.700 euros i en un 30 per cent pel
Pla Únic d’Obres i Serveis (Puosc). És una instal·lació amb els
contenidors organitzats al voltant
d’una esplanada central que disposa d’un espai cobert i tancat
per emmagatzemar residus especials, una oﬁcina i un cobert per als
residus voluminosos.
En tancar l’edició, no havia estat
possible contactar amb el regidor
d’Hisenda d’Hostalric Ferran Bonjoch (CiU).
CARLES COLOMER

Vidreres
reparteix 3.000
racions de ranxo
 2.700 LITRES D’AQUESTA
SOPA TÍPICA DEL DIMARTS DE
CARNESTOLTES, Les 27 peroles del
ranxo van començar a bullir de bon
matí per preparar aquesta esculdella
típica d’aquest municipi i que conté
patates, vedella, arròs, botifarra,
entre altres ingredients i que cada
any omple els estómacs dels vidrerencs. Com cada any, la plaça de
l’Oliva es va omplir de gom a gom de
veïns del poble i del voltant, i lllavors, a les dues del migdia després
que els representants insitucionals
fessin el tastet, la comitiva del Ranxo va començar a omplir olles dels
veïns que s’endueien aquesta sopa,
que té el seu origen segles enrere.

Josep Romaguera torna
a ser l’alcaldable del PSC
TORDERA | DdG

Josep Romaguera tornarà a ser
el candidat del PSC a les properes
eleccions municipals del maig.
En una entrevista a Ràdio Tordera, el regidor socialista va conﬁrmar-ho després que l’assemblea
del partit li donés el suport per
continuar com a cap de llista. En
aquests moments, el grup es troba immers en l’elaboració del programa electoral i pel regidor torderenc, el què primarà és un fer un
«programa realista davant la situació econòmica actual» i destinant més recursos a serveis socials.
BREDA

Primer Concurs Literari
Juvenil de la Selva Sud
BREDA | DdG

Breda acollirà la ﬁnal del primer
Concurs Literari Juvenil de la Selva Sud i en la qual s’atorgaran dos
premis de 250 euros, un per a
poesia i un altre per a prosa. Se celebrarà el dissabte 23 d’abril a les
12 del migdia al Centre Cultural Els
Forns i està obert a qualsevol persona empadronada a Breda, Fogars de la Selva, Hostalric, Massanes, Riells i Viabrea o Sant Feliu de
Buixalleu. Els treballs presentats
restaran en propietat dels ajuntaments participants.

Editen un catàleg de
senderisme al Montseny
ARBÚCIES | DdG

TORDERA | DdG

La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Tordera promou l’aprenentatge d’anglès a l’estranger
i per això, atorgarà vuit beques perquè els joves nascuts entre el 1993
i el 1994 perquè puguin passar
dues setmanes al Gloucestershire
College, a Anglaterra.
Els interessats poden presentar
les sol·licituds ﬁns al 18 de març a
l’Ajuntament i han de tenir una
nota mitjana a l’ESO de 7 o superior i estar empadronats a Tordera. El regidor de Joventut, Marc
Unió, assegura que amb aquestes
ajudes econòmiques es vol fomentar i facilitar la mobilitat dels
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Tordera promou
l’aprenentatge de l’anglès a
l’estranger amb vuit beques
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estudiants de Tordera cap a l’estranger, millorar els coneixements
d’anglès per afrontar amb més
garanties el mercat laboral i també motivar els estudiants a millorar el rendiment escolar a l’ESO.
En total, la Regidoria atorgarà
vuit beques de 600 euros, més els
bitllets d’avió, trasllats i les sessions
prèvies de repàs. El cost aproximat
per als 15 dies d’estada al col·legi
anglès és d’uns 1600 euros, 750 euros dels quals són a càrrec de l’interessat. El sistema d’atorgament
de beques es fa a través d’una
puntuació establerta segons els
ingressos familiars i amb el resultat d’una prova de nivell.

L’Associació d’Empresaris Turístics Montseny ha editat un desplegable sobre senderisme del
parc natural del Montseny. Excursions al Montseny, proposa sis
rutes pels diferents municipis del
Parc Natural o de l’àmbit de la
Carta Europea de Turisme Sostenible al Montseny (CETS). Són
unes sortides que busquen fugir
del les aglomeracions a banda
que el turista pugui gaudir dels paisatges de l’àrea natural del Montseny.
CARNAVAL DE TOSSA

Unes 900 persones
participen de la rua
TOSSA DE MAR | DdG

Tossa de Mar va celebrar aquest
cap de setmana el carnaval assolint un rècord de participació,
unes 900 persones van participar
a la 36 rua del carnestoltes. El primer premi en carrosses va ser per
a La rebel·lió dels 4 elements, de la
colla Els Guapus i el de comparses
se’l va enduu Plumbum, de la colla Els Dracs. També va ser un èxit
la 21ena Cursa de Disfresses d’en
Xoxa, que organitza el Grup Amistat junt amb l’Ajuntament i que va
en augment de participants.

