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L'AJUNTAMENT VA DEMANAR EL SUPORT DE MUNICIPIS VEÏNS PER ENLLAÇAR AMB LA N-ll A LA ROTONDA DE VIDRERES

Sils només defensa el desdoblament
de la N-ll entre Maçanet i el seu terme
Els independents a l'oposició consideren que s'indueix a l'error els altres ajuntaments
PILITURON
SILS

D L'Ajuntament de Sils només exigeix el desdoblament de la N-II en
el tram comprès entre l'encreuament de Maçanet de la Selva i el
pas de la carretera al terme municipal de Süs, seguint el traçat actual de la via. Ara bé, si el Ministeri de Foment desmostra que això
és tècnicament impossible, Sils vol
que es construeixi una variant que
connecti la població amb l'inici del
desdoblament (a Caldes de Malavella).
Aquests són els termes d'una
proposta que l'equip de govern de
l'Ajuntament de Sils (de CiU) va
incloure de forma urgent a l'ordre
del dia de l'última sessió plenària. L'alcalde silenc, Joaquim Rovira, va explicar que volien «aclarir a niveU del municipi la postura de l'Ajuntament respecte del
desdoblament de la N-II». Segons
l'alcalde, «a la població s'ha fet
molta demagògia, en el sentit que
s'ha donat la impressió que Süs no
volia el desdoblament». Rovira no
va voler posicionar-se respecte al
desdoblament de la N-II entre Tordera i Fornells, ja que va dir que se
centrava en els interessos del seu
municipi. La moció es va aprovar
malgrat els vots en contra de l'o-

posició municipal formada pel
grup dels independents i l'absència de l'únic regidor del PSC.
Un regidor del grup dels independents a l'Ajuntament de Sils,
Carles Adroguer, va denunciar el
que aquesta moció es va entrar
d'«amagat» i va afegir que l'equip
de govern «pretenia que hi votéssim a favor sense conèixer el seu
contingut». Carles Adroguer va
ressaltar la importància de l'aprovació d'aquest punt perquè «influirà en d'altres municipis, ja que
hi va haver un moment en què l'Ajuntament de Süs va fomentar un
acord dels municipis de l'entorn».
El regidor independent va manifestar que la moció «volia desmuntar una mentida que, per

exemple, va induir a l'error l'Ajuntament de Riudarenes» -en relació amb la seva adhesió a les demandes süenques-. Segons va dir
Adroguer, aquest error és extensible a tots els ajuntaments que van
aprovar els termes del document
promulgat per Süs.
En el seu moment, l'Ajuntament
de Süs va presentar una al·legació
al Ministeri de Foment en la qual
demanava que l'enllaç amb el desdoblament de la carretera coincidís amb la rotonda que actualment
distribueix el trànsit de la N-II cap
a Vidreres o Santa Coloma de Farners. Aquesta proposta va comptar amb l'adhesió de Riudarenes,
Santa Coloma i Lloret. En canvi,
Vidreres i Maçanet s'hi van mos-

trar en contra, el primer perquè
aquesta acció suposaria augmentar el trànsit dins el nucli urbà i
el segon perquè defensava que la
connexió amb la N-II coincidís
amb la sortida de l'autopista A-7.
Previsió de futur

Per la seva banda, Joaquim Rovira va justificar que l'Ajuntament
de Süs va demanar l'habilitació de
l'accés al futur desdoblament de la
N-II a la rotonda de Vidreres dient
que «tenim l'obligació de vetUar
pel futur». Segons va explicar l'alcalde, això passa per preveure que
la carretera nacional no es pugvii
desdoblar respectant el traçat actua (tal com es reflectia en el projecte presentat per Foment).

Agrupació contrària a canviar el traçat de la N-ll
• L'oposició al desdoblament
de la N-II per un traçat diferent
a l'actual ha motivat la creació
d'una plataforma ciutadana que
reivindica dues coses: d'una
banda, el rebuig a l'autovia projectada pel Ministeri de Foment
i, de l'altra, que el desdoblament
de la carretera es faci respectant
el traçat actual. Aquesta asso-

ciació compta amb un centenar de
persones adherides, tots eUs afectats directament o indirectament
per l'eixamplament de la carretera. La Plataforma per al desdoblament de la N-II compta entre els
seus membres amb veïns de Maçanet de la Selva, Caldes de Malavella, Süs, Santa Coloma de Farners, Vidreres i Riudarenes. D'al-

tra banda, aquesta agrupació
també compta amb el suport
d'Unió de Pagesos (sindicat que
també s'oposa a la perUongació
de l'autopista A-19). Pel que fa
a les postures defensades per les
institucions, la Plataforma valora molt positivament l'actitud de l'Ajuntament de Vidreres i el Consell comarcal.

EL POLÍGON INDUSTRIAL ESTARÀ CONNECTAT EN UN FUTUR PRÒXIM AMB LA DEPURADORA MUNICIPAL

El col·lector d'aigües residuals de Mas
Mora de Tordera estarà a final d'any
Les obres són cofinançades per la Junta d'Aigües i els veïns de la urbanització
ELISABET MEGIAS
TORDERA

D Les obres d'instal·lació del
col·lector d'aigües residuals de la
urbanització de Mas Mora, a Tordera, han començat i acabaran
abans de final d'any. Aquesta connexió d'aigua està previst que s'uneixi amb la depuradora municipal, ubicada en uns terrenys propers al veïnat de Fibracolor. Aquest
equipament permetrà als ve'ins d'aquest sector (imes cinc-centes persones, el trenta per cent de les quals
hi viuen tot l'any) estalviar-se haver de construir una nova depuradora i només hauran de pagar
un cànon perquè l'aigua arribi fins
a la planta que utilitza el poble.
El projecte s'executa en diferents
fases, la primera de les quals va començar l'estiu passat amb la canalització que creua el riu Tordera fins a la planta potabüitzadora. Aquesta obra es va fer aquesta
època de l'any perquè el riu està
sec. És previst que abans de final
d'any finalitzin definitivament les
obres, ja que ara es procedeix a canalitzar el pla de Jalpí. El regidor
d'Obres i Serveis de l'Ajuntament,
l'independent Lluís Barrera, va explicar que «un cop hagi acabat

Comissen a Lloret
bosses de mà falses
per valor d'l.650.000
pessetes
D LLORET DE MAR.- La Guàrdia Civil va comissar en un establiment comercial de Lloret onze
bosses de mà que falsificaven
una marca comercial determinada. Aquesta actuació, que va
suposar la confiscació de bosses de mà per un valor d'un miUó sis-centes cinquanta mü pessetes, va anar a càrrec dels agents
del cos de la Guàrdia Civil de
Blanes. Aquest comerç és propietat d'un home de cinquanta-nou anys, J.M.V., veí de Lloret de Mar.
El comís d'aquestes bosses a
Lloret s'emmarca dintre de les
actuacions que, en els últims
temps, es realitzen per detectar la falsificació de peces de vestir o complements de diferents

Eren reproduccions
de bosses de la
marca Christian Dior
que s'exposaven a
l'aparador del comerç
marques nacionals i internacionals. Dintre d'aquestes investigacions, la Guàrdia Civü va
procedir a la inspecció d'un establiment comercial de Lloret
de Mar, en el qual es va trobar
un total d'onze bosses de mà (en
colors blanc i negre) exposades
al públic i que falsificaven la
marca Christian Dior. En total, aquestes bosses estaven valorades en més d'un müió siscentes mü pessetes. A partir d'aquest fet, la Guàrdia Civil de
Blanes va instruir les dihgències
corresponents per un suposat
delicte en contra de la propietat industrial, pel qual es va inculpar el propietari de l'establiment. El cas ha entrat a disposició del jutjat d'instrucció
número tres de Blanes.
D'altra banda, les onze bosses de mà falsificades que va intervenir la Guàrdia Civü es van
entregar a la sucursal de què disposa la marca Christian Dior a
Barcelona, on es troben a disposició judicial. DdeG

L'Assodadó cultural
andalusa de Blanes
fa avui una xerrada
sobre l'Alzheimer

Col·lector d'aigües residuals. La Junta de Sanejament i els veïns financen conjuntament les obres.

aquest projecte es crearà una nova
connexió fins al polígon industrial
de Can Verdalet perquè s'aboquin
les aigües juntament amb les de
la urbanització fins a la depura-
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dora municipal». Barrera va manifestar «estar satisfet pel fet de donar uns serveis necessaris als veïns
d'aquest sector, que fins ara no tenien». El projecte del col·lector

d'aigües té un pressupost d'uns 200
müions, que financen juntament
la Junta de Sanejament i els veïns
de la urbanització mitjançant contribucions especials.

D BLANES.- L'Associació cultural andalusa de Blanes organitza aquest vespre una xerrada col·loqui en la qual es tractaran diferents aspectes
relacionats amb la malaltia de
l'Alzheimer. L'acte, que es realitzarà al local social de l'Associació cultural andalusa (que
estan situats al número onze
del carrer Rocacorba), començarà a les vuit del vespre
d'avui i està previst que s'allargui durant una hora. L'exposició de diferents temes mèdics relacionats amb l'afecció
de l'Alzheimer anirà a càrrec
del doctor Josep Alum Vüabe11a. D'altra banda, la presentació de la xerrada la farà Cleo
Gonzàlez. odec

