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LA SELVA

Breus
TORDERA

Un jove de 15 anys ferit
greu en un accident

Tossa permet reobrir la discoteca Sivas
perquè s’ha adaptat a la normativa
 L’Ajuntament afirma que la setmana vinent es farà un control d’emissions sonores del local
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Un jove de quinze anys va resultar ferit greu en un accident de
trànsit a Tordera (Maresme) a la
carretera BV-5122 poc abans de les
quatre de la tarda. El noi viatjava al
darrere d’una motocicleta que
s’ha vist involucrada en un xoc
amb un turisme. El ferit va ser
traslladat a l’hospital Trueta de Girona. Pel que fa al conductor de la
moto i als ocupants del turisme, no
van resultar ferits de gravetat.

L’Ajuntament de Tossa ha aixecat l’ordre de tancament cautelar
de la discoteca Sivas que va clausurar el 23 d’agost després de les
nombroses queixes dels veïns pel
soroll i perquè incomplia la normativa des de feia un any. Ara, el
consistori aﬁrma que els titulars
del local han pres mesures per
adaptar l’activitat a la normativa vigent i han atès els requeriments
municipals col·locant un limitador
de volum, cosa que permet que reobri aquest cap de setmana.
L’alcaldessa de Tossa, Gisela
Saladich (TU) ha decretat l’aixecament del tancament cautelar de
la discoteca Sivas després que
«els titulars de l’activitat han pres
mesures per donar compliment a
les condicions ﬁxades de l’autorització municipal», destaca. I a
més, afegeix que el local se sotmetrà a un control tècnic la primera setmana de setembre per garantir deﬁnitivament que les emmissions sonores a l'ambient exterior compleixen amb la normativa vigent».
Però afegeix que des de l’Ajuntament «intentem compaginar el
dret al descans i l’activitat econòmica local». I és que cal recordar
que el tancament cautelar de la
discoteca Sivas, situada al carrer
Església, just davant de l’ajuntament, va provocar diferents aldarulls que van encrespar els
ànims dels veïns afectats. I és que
ﬁns i tot va ser necessària, la intervenció de la Policia Local i els
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Els Cremats porten fusió
caribenya al Marimurta
BLANES | DdG

El públic va omplir divendres
l’espai del templet de Linné –espai
on es fan els concerts– per veure
l’actuació de la coneguda formació Els Cremats, que van portar els
seus temes i ritmes de fusió a Les
Nits de Marimurtra. El públic va seguir amb entusiasme la successió
de peces pròpies i versions que
conformen el repertori. Ahir es
va fer la cloenda de Les Nits del
Marimutra amb Susanna del Saz.

Una imatge de l’interior de la discoteca quan encara estava operativa.

L’Ajuntament va decidir
tancar el local per falta de
documentació, pel soroll i per
les queixes veïnals

Mossos d’Esquadra que van calmar els ànims.
Això va passar l’endemà del
tancament, quan al voltant de les
tres de la matinada van concentrar-se un centenar de persones
davant de l'establiment per reclamar la reobertura del local d'oCARLES COLOMER

ci nocturn. Això però va provocar
soroll i ﬁns tot aldarulls.
L’Ajuntament en un comunicat,
aﬁrma que ﬁns divendres mateix
al vespre va estar dialogant amb els
veïns i propietaris de la zona, intentant aproximar posicions «que
estan molt enfrontades», asseguren. I davant d’això, Saladich destaca que amb la reobertura del local espera que «la solució adoptada, a més de donar compliment
a la normativa vigent, serveixi per
reduir la tensió entre els establiments de la zona i els veïns. No

ERC d’Arbúcies reclama a
l’Entesa i PSC que «governin
i treballin per al poble»
 Els republicans defensen

els anys de regidor de Josep
Carrapiço i critiquen la
«forma» com s’ha fet l’ERO
ARBÚCIES | DdG

Vidreres Més de 1.300 persones participen al primer dia de correbous
 Més de 1.300 persones es van traslladar fins a Vidreres i van disfrutar de les envestides de les vaquetes. La plaça
es va omplir de gent de veïns del municipi i gent de totes les comarques que van voler posar a prova les vaquetes de
la ramaderia La Paloma d’Alcant. Hi va haver algunes envestides, relliscades i agafades però cap incident remarcable.
Aquest primer dia de correbous precedeix l’esperat encierro, que es va recuper l’any passat, que se celebrarà a les vuit
del matí i que transcorrerà pels carrers del centre de Vidreres i que protagonitzen les mateixes vaquetes.
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deixarem de lluitar per fer compatible activitat econòmica i el
dret al descans», conclou.
Cal destacar que el tancament
de l’establiment ve fonamentat
ja que aquest establiment històric
del poble va canviar de titularitat
fa un any però, l’Ajuntament va optar per l’ordre de tancament cautelar de la discoteca Sivas «per no
presentar la documentació, per no
prendre les mesures requerides
pel consistori, fer activitats sense
autorització i provocar les queixes
de veïns».

El grup municipal d’ERC d’Arbúcies, que es troba a l’oposició de
l’ajuntament, reclama a l’actual
equip de govern d’Entesa i PSC
que «després de més d’un any és
hora que comencin a governar i a
treballar pel poble». I afegeix que
el govern actual, al seu parer, «no
pot mirar contínuament el retrovisor i culpar ERC de com estan
anant les coses actualment».
Amb aquestes paraules el grup
d’ERC d’Arbúcies també defensa
l’exregidor del seu grup Josep Carrapiço, que apareixia en un article
d’opinió titulat del govern d’Arbúcies i signat per l’alcalde Pere Garriga (Entesa) i titulat «Josep Carrapiço. Quan la irresponsabilitat no

té límits». I és que segons els republicans si bé «entrar en un espiral de declaracions no és el tarannà d’ERC, però tampoc podem permetre acusacions tan
greus com les que fa el senyor
Garriga cap al consistori que va governar anteriorment ni contra el regidor Josep Carrapiço». I afegeixen
que ERC Arbúcies dóna ple suport
a la feina feta per Carrapiço i destaca «la bona gestió i total dedicació cap al poble d’Arbúcies en la realització de la seva feina.»
Els republicans també denuncien un cop més que en l’ERO a l’ajuntament d’Arbúcies que ha suposat l’acomiadament d’onze treballadors «han faltat maneres,
educació i humanitat». I ﬁnalment, reclamen a l’equip de govern
d’Arbúcies liderat per l’alcalde
Pere Garriga que «en lloc de criticar la gestió dels anteriors governs es posin a treballar pel poble,
a gestionar amb humanitat, sinceritat i generositat».

