BIs botiguers, 'carisats de protrieses,. volen \
accions irnmediates per n1ilIorarel nricli hiStorie
l'
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A Mas Martí reclamen Inés senycili17ació iobrirel carier Alcalde Vendrell

I

FRANCESC SANTIAGO
que. nQ .hi ha' voluntat política
• Els botiguers del nucli antic clara de solucionar eIS problede Tordera han rebut amb es- mes del comer~», opina el pre-'
cepticisme la creació del Consell sident de l'asSOCÍaciódel centre,
del Comer~. Estan cans~tsdec, que ·toti ·tenir una visió molt
promeses i exigeixenaccions im- crítica vol donar un marge de
mediates per millorar laimatge
confian~ al nouConselldel Code centre lristQric.El presiderj.t mer~. Josep~ell
dtu.que l'A'::
de l'Associáció de Comerciants jUlltamennempre els ha dQnat
r,order~ <::entr~,Josep Borrell,
la raó,'Íes queixaperque, malgrat
admet qu.e1aéréacio del Consellaixo,
no s'ha invertit pér millorar
del Comer~ pot ser un primer
alguns serveis tan essencials coril
pas ¡ler comen~ar a treballar.
aral'enllumenatiladotaciód'es«Estem a l'expectativa; mentre
pais públics, COm és la pla~a de
que en aItres zones s'han fet mol~ Can Rabert. Famesos es va obrir
tes actuacions, el centre ha que- un nou aparcam.ent. al carrer
dat oblidat i no s'hi ha invertit Creus, en pIe centre del poble.
durant molts anys», va criticar Aquesta era una de les mesures
Borrell, que creu que I'Ajunta- més reivindicades pels comer~
ment ha de solucionar l'assig- ciants de la zona.
natura que té. pendent amb el
Per la seva banda, el president
nucli historie. Per Borrel, po~ de l'Associació de Comereiants
tenclarcomercialmentcalfernede Mas Martí, Jesús Garrido,
cessariament actuacions al cen- ereu imprescindible que l'Ajuritre. «Si no és així, voldra dir tament doni suport d'una ma-

neraclara alcomer§del municipi.
«Hem participat tots molt activament en lilredacci6 deIs estatuts, i ara caldra veure que passa quan el COÍlsellcomenci a fer
les demandes que cregui més im- .
portants», diu Garrido, que creu
qu~ eIs resuItats (!elnou Consell
delComer~no es podran avaluar
fins d'aquí a un any. Pel representant deIs Qütiguers de Mas
, Martí, lésaccionsmés importants
que cal engegar són millorar la
senyalització de totes les zones
comerciaIs del munieipi i obrir
. al transit el cairer Alcalde VendreU: Aixo permetria connectar
la carretera de Fogars de la Selva
amb la zona de Mas Martí i fer
una nova vía de circumval·laci6.
L'obertura d'aquest carrer esta
pendent· de la tramitació d'un
planejament uibanístie. El ConseU del Comer~va ser aprovat
en l'últim pIe.

