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LA SELVA

Lloret fa un canvi en el Pla
General que «legalitza» els
porxos instal·lats en àtics
 ICV i CiU afirmen que és una modificació «feta a la carta i perillosa» i
per demanda veïnal  El PP i el Millor ho veuen com a bona solució
LLORET DE MAR | E.B.

Lloret de Mar ha aprovat una
modiﬁcació puntual del Pla General del municipi que permetrà
«legalitzar» cobertes que es troben
instal·lades en àtics del municipi.
Així ho van explicar en el ple de dilluns i, de fet, la paraula «legalitzar»
és la que va produir reticències del
mateix equip de govern per fer la
modiﬁcació inicial del planejament urbanístic. I és que segons va
dir l’alcalde de Lloret Romà Codina (CiU) amb aquest canvi s’havia
produït una situació -com també
va denunciar ICV- que és «aplicar
les polítiques a la carta».
I és que després que se’ls
obrissin expedients, veïns del barri del Rieral van demanar als diferents grups que es permetés tenir
un cobert a la terrassa de l’àtic, com
fan els ediﬁcis hotelers per exemple que tenen piscina i un petit vestidor. La demanda ﬁnalment ha
culminat amb la modiﬁcació del
Pla General però per l’alcalde és un
punt «molt perillós» perquè molts
dels veïns que han demanat poder
instal·lar un porxo ho fan quan ja
s’ha fet la infracció. A més, el tinent
d’alcalde Josep Valls (CiU) va ressaltar que es crea «un precedent

ECONOMIA LOCAL

El Consell Comarcal
farà la gestió de la
recaptació de multes
 El ple de Lloret també va aprovar
aquest dilluns delegar al Consell Comarcal de la Selva la gestió administrativa i la recaptació en període voluntari de les multes per infraccions
trànsit. Aquesta delegació, però, es
va aprovar amb reticències de grups
de l’oposició. I és que el punt es va
aprovar amb vots contraris d’ICV, PSC
i el Millor. Aquest últim grup liderat
per Marc Fuertes va dir que no estaven d’acord perquè al seu parer el
canvi de gestió suposà més despeses i, des del govern, el regidor Jordi
Martínez li va rebatre i assegurar
que estalviaran 280.000 euros en
quatre anys i que dues persones es
reubicaran al consistori perquè ja no
gestionaran multes l E.B. LLORET

perillosissim amb l'augment de
sostre que no computa». I és que
segons el què es va aprovar, a partir d’ara, quan Urbanisme hi doni
el vistiplau es podran posar porxos

a les terrasses dels àtics amb un
màxim de metres quadrats; segons
va relatar el regidor de l’àrea de Territori, Jordi Martínez (CiU). I va afegir que la solució s’ha trobat després de fer un esforç tècnic i la
col·laboració dels grups municipals. I són aquests, els de l’oposició com ara ICV que també va
posar el crit el cel pel canvi urbanístic i com va dir el seu portaveu
Javier Pacios és una modiﬁcació
«que es fa amb caràcter d'urgència per evitar sancions».
Un punt de vista que no comparteix el PP com va dir Leonardo
Fernández en destacar que la proliferació de tancaments en els terrats necessitava una regulació i va
recordar que és un tema que van
començar a treballar a principi
d’any i que amb l’aprovació es resolen «molts expedients». Des del
Millor, Marc Fuertes va recordar
que els temes s’han d’estudiar cas
per cas i que en aquest estan «molt
satisfets que la gent pugui gaudir
de la terrassa i els seus metres i que
no computi com a sostre ediﬁcable». Malgrat el debat el punt es va
aprovar amb els vots a favor de tots
els grups que conformen la corporació municipal, excepte ICV.
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Breus
PROMOCIÓ

Lloret mostra la seva
oferta de turisme
familiar a operadors
LLORET DE MAR | DdG

Lloret ha rebut durant aquest
cap de setmana la visita de 14 oporedors de viatges d’Alemanya, Regne Unit, França i Rússia i han conegut l’oferta especialitzada per a famílies que ofereixen els municipis
certiﬁcats amb segell de Turisme Familiar que atorga la Generalitat. A
l’estada, van gaudir d’un programa
amb proposta d’allotjament, restauració i oferta complementària.
De les 31.000 places que té Lloret, un
total de 9.083 són corresponents a
17 hotels amb la certiﬁcació DTF
(Destinació de Turisme Familiar);
també hi ha104 places d’apartaments i dos càmpings amb ladistinció. La inversió del sector públic
i privat per adaptar els últims anys
la destinació supera els 150.000 €.

Milloren la carretera
que va de Sant
Dalmai a Brunyola
VILOBÍ D’ONYAR | DdG

L’ajuntament de Vilobí ha millorat la carretera que uneix el nucli de Sant Dalmai amb el municipi
de Brunyola; en concret, l’actuació
s’ha realitzat en el tram entre la
cruïlla de Sant Dalmai ﬁns a Can
Turón Petit. El regidor de Governació i Mobilitat de Vilobí Salvador
Martí (CiU) ha relatat l’acció de millora i explica que ha consistit en
tapar el clots, aplanar el terreny i
asfaltar de nou aquest vial amb
pòrtland. Les millores s’emmarquen dins el pla de treball de l’equip de govern que cerca la millora
diària dels espais del municipi.

Un pastor mor a Tordera mentre estava
amb el ramat, que va arribar sol al mas
TORDERA | MARTÍ SANTIAGO

Quan el ramat va arribar sol la nit de dilluns, la família del pastor va
donar la veu d’alarma per la seva desaparició. Havia sortit com de costum a pasturar per Tordera però no havia tornat. Immediatament, els
Bombers de la Generalitat, els Mossos d’Esquadra i la Policia Local van
iniciar les recerca i ahir al matí es va trobar el cos sense vida del pastor
en una zona propera al quilòmetre tres de la carretera GI 512. Els bombers van utilitzar també una unitat canina.
En tractar-se d’un home de 60 anys i amb afectació cardíaca, i davant
l’absència d’indicis de criminalitat, la policia de la Generalitat va determinar que la mort de l’home era natural.
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MESURA D’URGÈNCIA

Anglès apuja el preu
de la llar d'infants
un 26,6 per cent

DIARI DE GIRONA

traslladat «in situ» a veurela i reclama l’actuació de
totes les administracions

ANGLÈS | E.B.

Gemma Garcia ha estat la guanyadora dels premis de Recerca Josep Moragues de Sant Hilari Sacalm amb l’obra Sant Hilari Sacalm: passat, present i futur dels
usos del bosc que ha participat en
la categoria de batxillerat. L’entrega del premi va anar a càrrec de
l’alcalde de Sant Hilari i la regidora de Cultura, Laura Pagespetit, en
el transcurs d’un acte que es va fer
el 22 de juny a la sala de plens.

L'ajuntament d'Anglès va aprovar ahir per la via d'urgència les noves taxes de la llar d'infants, que s'apuja en un 26,6%. En concret, es
passa dels 150 euros d'aquest curs
als 190 euros, i a més, al preu no es
compta el servei de menjador. I és
que l'alcalde, Pere Espinet (PAU),
destaca que estan buscant qui
doni el servei a millor preu i també va recordar que la puja es deu
a la disminució de l'ajut de la Generalitat. I a més, va relatar que pel
curs vinent tanquen dues classes
de la guarderia per falta de nens,
ja que només se n'hi han incsrit 60,
quan enguany n'hi ha 80. El punt
es va aprovar pels vots de l’equip
de govern (PAU) i CiU, mentre
que el PSC va votar-hi en contra.

Xerrada sobre les propietats
de les herbes remeieres
Les propietats de les herbes remeieres centra la xerrada Interessant x Hostalric. Albert Ciurana ho
explicarà a les set de la tarda de dijous al Centre Cultural d’Hostalric.

Les Veus del Cric, al tastet
coral d’estiu de Riudellots
La coral riudellotenca Les Veus
del Cric protagonitzarà el quart tastet coral d’estiu de Riudellots. L’actuació serà divendres a les nou del
vespre a la sala polivalent.

SANT HILARI SACALM

Gemma Garcia, premi de
Recerca Josep Moragues

BREDA| DdG

El grup municipal d’ERC de Breda, a l’oposició a l’ajuntament, reclama que es faci una actuació urgent a l’església parroquial de Santa Maria Breda degut al «mal estat»
de l'ediﬁci i per certiﬁcar-ho, fa
pocs dies va convidar al president
de l’Associació Europea d’Oﬁcis i
Patrimoni Arquitectònic, Josep
Maria Armengol per tal que observés la situació del casc antic de
la població i especialment el mal
estat en què es troba l’església
parroquial.
Segons els republicans, el cas de
l’església «és preocupant» a causa
dels despreniments que pateix el
sostre del monument gòtic. I afegeixen, en un comunicat, que al
seu interior hi ha una bastida instal·lada que s’està prolongant en el
temps, mentre a l’exterior hi han
hagut diversos despreniments en
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SUCCESSOS

ERC reclama una intervenció «urgent»
a l’església de Breda pel seu mal estat
 Una entitat europea s’ha
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SANT HILARI SACALM | DdG

Josep M. Armengol i el portaveu d’ERC fora del temple.

la façana que posen en perill els
vianants i denoten una clara degradació de l’ediﬁci. Davant la situació, Josep Maria Armengol es va
mostrar interessat en la situació de
Breda i va prendre’n documentació gràﬁca per tal de fer un seguiment del i demanar la implicació
de les administracions davant del
mal estat del nostre patrimoni arquitectònic.
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Cal recordar que Patrimoni va
autoritzar obres d’urgència a la façana de l’església tenint en compte que representa un perill per als
ciutadans però tot i això el delegat
territorial de cultura Antoni Baulida va indicar el mes d’abril que és
necessari que es presenti un projecte «més ambiciós» lligat a la rehabilitació de l'església de Santa
Maria, i en especial de la façana.

