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MEDI AMBIENT HA OBERT UN EXPEDIENT INFORMATIU I NO DESCARTA AQUESTA POSSIBIUTAT

Els bidons de Tordera poden haver
estat abandonats per transportistes
La Junta de Residus es va fer càrrec dels contenidors dissabte i estudia el cas
P I U TURON
TORDERA

D El Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya ha obert un expedient informatiu per tal d'esbrianr l'origen dels tres bidons que contenien
clorur de tionil i que, divendres
passat, van provocar irritacions a
una vianant i als treballadors que
intentaven netejar-los. Aquests
contenidors es van localitzar a la
urbanització Àgora Park, de Tordera.
La junta de residus es va fer càrrec dels bidons dissabte i fonts de
Medi Ambient han explicat que no
es descarta la possibilitat que l'abandonament hagués estat realitzat per alguna empresa de transportistes que hauria estat encarregada de traslladar els bidons
buits a algun abocador, encara que
només es tracta d'una possibilitat

que no descarten estudiar. En canvi, tant la Guàrdia civil com la Policia Local de Blanes van atribuir
inicialment la responsabilitat de
l'abandonament dels bidons a alguna empresa que treballi amb algun tipus de substància química.
Aquests dos cossos de policia continuen realitzant les seves investigacions, encara que de moment no
disposen de dades noves. Tot i que
Medi Ambient no farà públic l'estat de les seves investigacions mentre l'expedient informatiu estigui
obert, sembla que aquest Departament ha localitzat un possible
responsable d'aquest incident que
va atemptar contra la salut pública.
D'altra banda, aquest Departament de la Generalitat ha manifestat que tots els ajuntaments són
responsables d'enretirar els bidons
abandonats que es localitzen al seu
terme municipal.

La Policia Local de Tordera va
rebre divendres passat a les vuit del
vespre l'avís de l'existència d'uns
bidons que «desprenien fum». Els
policies municipals van ser alertats pels conductors d'un camió
que es va dirigir a la urbanització
Àgora Park, de Tordera, per recollir els bidons que suposadament
contenien ferro. Els tres contenidors (d'una capacitat de dos-cents
litres casdascun) estaven buits,
però en les seves parets quedaven
restes de la substància que havia
contingut, clorur de tiolinè. En el
moment en què es va produir la
reacció el camió circulava pel nucli urbà i, segons han explicat fonts
de la Policia Loca, el primer que
van fer els agents va ser arraconar els bidons al parc Prudenci
Bertrana, de Tordera, per tal d'allunyar el perill de la gent.
Els operaris van voler netejar els
bidons, però quan les restes del

compost químic van entrar en contacte amb l'aigua es va produir una
reacció que va originar irritacions
a diverses persones. El Departament de Medi Ambient ha dit que
aquest tipus d'incidents no són gaire freqüents en aquesta zona.
Una noia que passava pel lloc on
van tenir lloc els fets va haver de
ser traslladada ràpidament a l'Àrea bàsica de Salut de Tordera i després, com la resta d'afectats, va ser
portada a l'hospital de Calella.
Aquesta noia es va veure més afectada pel gas ja que patia asma.
Davant aquests fets, l'Ajuntament de Tordera va treure importància a l'assumpte i va dir que
els vianants només «havien patit
mals de coll». El regidor de Governació, Carles Aulet, va explicar
que els gasos no eren tòxics i que
s'intentaria localitzar els responsables de l'abandonament a partir
de les etiquetes dels bidons.

DESENVOLUPAR UNA GRAN ZONA HOTELERA ÉS UNA DE LES ASSIGNATURES PENDENTS DE L'EQUIP DE GOVERN

LAjuntament projecta crear més de mil
noves places hoteleres a Blanes
El consistori proposa requalificar el sector del Pinar, on actualment es troba un càmping
perfície de 49.000 metres quadrats
edificables amb capacitat per a
unes L200 places hoteleres. AquesD L'Ajuntament de Blanes vol des- ta seria una zona d'usos hotelers,
bloquejar el pla turístic de la po- comercial, esportiu i cultural que
blació. Amb aquest objectiu el con- contemplaria envoltar el sector
sistori portarà al proper ple mu- amb uns cinquanta metres de zona
nicipal la proposta de modificar verda i habilitar-hi aparcamenst
puntualment el pla general per des- per a més de cent cinquanta vehiqualificar la zona del Pinar (on ac- cles. Tot i que aquesta és la protualment hi ha un càmping), per- posta que defensa l'equip de goquè es converteixi en una zona ho- vern de Convergència i Unió i el
telera.
Grup Independent de Blanes
Si aquest projecte tira endavant, (GIB), també n'hi d'altres de prees podria arribar fins a una su- parades.
J.CAUPENA
BLANES

Les dues propostes que en
aquests moments es troben a sobre de la taula preveuen, d'una
banda, donar un ús residencial
mòbil que representaria la construcció d'habitatges com a màxim
de planta baixa i pis i mantenir la
zona de càmping. L'altra possibihtat consisteix a construir serveis
d'usos hotelers, comercials i esportius, però combinant-los amb
un càmping.
Els grups a l'oposició, el Partit
Socialista de Catalunya, Esquerra
Republicana de Catalunya i Ini-

ciativa per Catalunya van aprovar al mes de setembre de 1997 iniciar els tràmits perquè es faci la
modificació puntual del Pla gene
ral i aquesta zona passés a ser de
sòl urbà a no urbanitzable. Aquesta resolució va provocar que elpropietari presentés un contenciós administratiu contra l'Ajuntament
blanenc. L'objectiu de l'oposició
amb aquesta modificació era evitar una especulació de terrenys i
desencallar d'una vegada per totes
el projecte que havia de regir el Pla
de s'AbaneU.

Comarques

10

El Consell Comarcal
subvencionarà 1.730
transports escolars i
1.600 menjadors
D Blanes.- El Consell Comarcal
gestionarà diàriament durant
aquest nou curs un total de mil
set-cents trenta passatges en
transport escolar i mü sis-cents
serveis de menjador. Els autobusos que cobreixen aquest
transport escolar realitzen trenta-dues rutes per les diferents
poblacions de la comarca.
Per oferir aquests serveis, el
Consell Comarcal disposa d'un
pressupost de tres-cents cinquanta milions de pessetes, doscents cinquanta dels quals estan finançats pel Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, mentre que
la resta va a càrrec dels pares
dels alumnes.
Respecte al servei de menjador, el Consell Comarcal es fa
càrrec del cost per satisfer la demanda d'un total de cinc-cents
alumnes que estudien l'Ensenyament Secundari Obligatori.
DdeG

LEscola-Hotel de
Lloret de Mar ja
té nom i serà un
centre públic
D Lloret de Mar.- El Departament d' Ensenyament ha decidit que l'escola Hotel de Lloret
s'anomeni Institut d'Ensenyament Secundari del ConseU Comarcal de la Selva a Lloret.
Aquest centre estarà ubicat en
una de les dependències de l'hott \ Eugènia i acollirà 350 alumnej. L'In:titut començarà ? funcionar el novembre amb CL rsos
de formació ocupacional subvencionats per Treball i el 99 començaran els cursos d'ensenyament reglat. La presidenta
del Consell, Carme Benages, ha
confirmat que aquest lES serà
un centre públic ja que depèn
de l'ens comarcal. Amb aquesta afirmació, queden desmentits els rumors que apuntaven
que aquesta iniciativa es podria
convertir en un projecte privat.
J.CAUPENA

ELS PROMOTORS NO EL POSARAN EN MARXA FINS AL MES DE FEBRER DE L'ANY VINENT

1 plaça de tècnic de sistemes
d'informació geogràfica
T i p u s d e c o n t r a c t e : laboral grup 2

El nou camp de golf de Caldes
s'inaugurarà abans de final d'any

R e t r i b u c i ó í n t e g r a a n u a l : 3.058.698 P T A
DdeG

H o r a r i : 35 hores setmanals

I CALDES DE MALAVELU\

Requisits:
- Nacionalitat d'algun país de la UE
- 18 anys c o m p l e r t s
- T í t o l de d i p l o m a t o equivalent
Els requisits específics s'han de consultar a les bases
de la convocatòria.
Les persones interessades en aquesta plaça hauran de recollir una sol·licitud al Servei
de Recursos Humans (Secció de Personal d'Administració i Serveis) i presentar-la a
l'Oficina Central del Registre de la Univ., a l'ed. Les Àligues (pi. Sant Domènec 3).
Termini de presentació: 30 de setembre. Aquestes sol·licituds s'hauran d'adreçar al
rector de la Universitat, acompanyades d'una fotocòpia compulsada del DNI, d'una
fotocòpia compulsada de la titulació, dels documents acreditatius dels requisits que es
demanen, d'un currículum i, si escau, del certificat de nivell C de la Junta Permanent de
Català o equivalent. Les bases de la convocatòria es poden consultar al Servei de
Recursos Humans.
Girona, setembre de 1998
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el camp de Golf de Caldes tindrà
capacitat per a cent vuitanta jugadors, encara que «al principi aquesta quantitat es Umitarà a cinquanta
i després l'anirem augmentant».
En aquests moments és molt important el «rodatge d'un camp i
esperar que la gespa estigui ben
arrelada», va dir CucureUa, qui
va afegir que perquè es compleixi
aquest procés «cal un any i de moment han passat sis mesos».

D La Professional Golf Association
(PSG) ha assegurat que el futur
camp de golf de Caldes de Malavella s'inaugurarà abans que s'acabi l'any i que prodrà entrar en
funcionament el febrer de 1999.
Un representant de la PGA, Enric CucureUa, ha explicat que pràcticament s'ha sembrat tota la gespa del camp, però que cal esperar
que estigui prou consolidada per- Alt nivell
què sigui possible jugar-hi. A més,
Pel que fa als objectius dels proja s'ha iniciat la construcció de la motors d'aquestes instal·lacions,
futura casa club, de la qual s'es- Enric CucureUa ha afirmat que «el
tan construint els fonaments i està camp es vol mantenir en un estànprevist completar l'edifici l'estiu dard mol alt».
vinent.
L'inici de la construcció del
Enric CucureUa ha explicat que camp de golf de Caldes es va re-

tardar uns dos anys i mig per raons de tipus burocràtic. Els trebaUs
es van començar l'estiu del 94, però
l'Ajuntament va fer aturar els remenaments de terra perquè la promotora no disposava de la llicència pertinent. Per aquesta infracció, els promotots van ser
sancionats amb una multa superior als 142 mUions. Un cop superat aquest entrebanc, va ser Urbanisme qui va denegar els permisos del camp i per tornar-los a
aconseguir van haver de modificar els accessos. Davant aquests
fets, el consistori va suspendre l'aprovaciódel projecte perquè creia
que no es corresponia amb la proposta inicial. Després de les últimes eleccions, l'actual equip de govern va desencallar el projecte.

