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TORDERA

BLANES

L’Ajuntament obliga
els constructors a fer
un aparcament per pis
Prohibeixen els pisos de menys de 60 m2
DdeG, Tordera.

CARLES COLOMER

IMPARABLE. El passeig de s’Abanell cau a trossos dia a dia.

Un nou descalçament evidencia
la inseguretat del passeig
S’han desmuntat 5 metres del tram més proper a la plaça Catalunya
Jofre Sáez, Blanes.

Un episodi repetit. De nou ahir
el passeig de s’Abanell va despertar-se amb un tram menys de
passeig. Aquest cop tan sols han
estat cinc metres els que s’han
descalçat. Però amb aquest nou
capítol es torna a posar de mani-

fest la perillositat del passeig per
als vianants. L’estructura es trenca dia a dia a causa dels dèbils fonaments sobre els quals se sustenta. Amb la trencadissa va quedar al descobert una petita canonada d’aigua que anava rajant.
L’Ajuntament espera que la Di-

recció General de Costes projecti el nou passeig per l’estiu de
2009. Segons va anunciar el PSC,
de moment, el que s’ha pensat és
protegir les parts danyades amb
un tancament d’obres. Una decisió que els socialistes no veuen
amb bons ulls.

L’Ajuntament de Tordera va
acordar dimarts regular l’obligatorietat de construir aparcament subterranis en els blocs de
pisos, amb una relació mínima
d’una plaça d’aparcament per
cada habitatge, segons va informar Ràdio Tordera. En segon
lloc, la reforma inclou la definició d’una àrea comercial a l’eix
del Camí Ral, al centre vila, a la
zona de la plaça Lluís Companys
i a la zona de la Mullera, on s’obligarà a destinar les plantes
baixes a locals comercials que
hauran de ser ocupats per comerços no freds, és a dir, on no
podran ubicar-se bancs, immobiliàries, entre d’altres locals.
El regidor del MAT, Josep Alsina també va mostrar la seva satisfacció, davant l’inclusió de
propostes fetes pel seu grup en
aquest àmbit. Tot i això Alsina,
va mostrar el seu rebuig a un seguit de modificacions urbanístiques proposades a diferents
sectors del municipi.
Ahir també es va aprovar que
els descendents directes dels
propietaris d’una masia en sòl

rústic, si continuen l’explotació
agrícola, podran ampliar la casa
fins a un màxim de 400 metres
quadrats.
El govern aplicarà modificacions urbanístiques que també
prohibeixen habitatges de
menys de 60 metres quadrats.
La modificació del pla general
relativa a diversos a normes urbanístiques i a diferents sectors
del municipi, es va aprovar amb
el vot a favor de CiU i ERC i en
Contra de MAT i PSC.

Es defineix una
nova àrea
comercial a l’eix
del Camí Ral
I

La modificació
del PGOU es va
aprovar amb els
vots de CiU i ERC
I

TOSSA DE MAR

2 PECES A ESCOLLIR
EXEMPLE:
CARLES COLOMER

AGRAÏMENT. Els jubilats agraeixen la feina feta per la Generalitat.

La Generalitat anuncia nou
mobiliari per a la Casa del Mar
Va assistir-hi Josep M. Civis, d’Acció Cívica
Jofre Sáez, Lloret.

El director general d’Acció Cívica de la Generalitat, Josep
Maria Civis, va aprofitar ahir
un dinar de germanor amb
l’Associació de Jubilats i Pensionistes i l’Ajuntament de Tossa de Mar, per explicar que de
cara l’any que ve renovaran
par t del mobiliari de la Casa
del Mar. En concret, hi portaran 80 cadires noves i hi faran
«petites reformes».
L’Associació que organitzava el dinar per tal de celebrar
el nadal, va aprofitar el benentès per convidar al director general, i d’aquesta manera
agraïr-li la feina feta amb la
Casa del Mar de Tossa. Una

entitat que té uns 500 socis actualment. De la mateixa, amnera, l’alcaldesa (CiU), Imma
Colom, va ratificar les paraules
del president de l’Associació,
Ramon Guitart, i va recordar
les facilitats de col·laboració
que ha donat, Josep Civis com
a director general d’Acció Social de la Generalitat de Catalunya.
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Noves col·leccions cada setmana
De 10 a 14 h i de 16.30 a 21 h

L’Associació de
Jubilats i
Pensionistes té
més de 500 socis
I
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