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Caldes ampliarà aquest any el cementiri
amb 136 nínxols i 65 columbaris nous

Blanes demana
mesures per
prevenir la
sinistralitat
laboral

Els treballs han sortit a concurs públic i compten amb un pressupost de 341.493,68 €

Cristina Fernández, Blanes.

El grup EUiA-ICV de Blanes ha
proposat prendre mesures per la
prevenció d’accidents laborals. A
la proposta li han donat suporttots els partits polítics. En els darrers mesos han augmentat els
accidents laborals i, segons diversos sindicats, les principals
causes d’aquest fet són els subcontractes i la precarietat laboral.
L’Ajuntament ha demanat a la
Generalitat que prengui mesures contra les discriminacions laborals de gènere i es promogui
la seguretat en el treball.
Segons el portaveu d’EUiA,
Argemir González, l’índex de sinistralitat ja supera el doble de la
mitjana europea. Per això és necesari l’establiment d’un marc
de negociació col·lectiva a Catalunya que tingui com a objectiu
evitar discriminacions laborals,
en especial les de gènere, i per
reduir la temporalitat en la contractació.

Judit Alonso, Caldes de Malavella.

L’Ajuntament de Caldes de Malavella ha aprovat l’ampliació del
cementiri. Aquesta actuació,
que s’ha previst que es faci en
dues fases diferenciades, s’iniciarà properament un cop s’hagin adjudicat els treballs que
acaben de sortir a concurs públic. Les obres, que tenen un
pressupost de 341.493, 68 euros
consisteixen en la construcció,
durant aquest any, de 136 nínxols i 65 columbaris. Els treballs
d’aquesta primera fase s’inclouen en el Pla d’obres i serveis (2003-2007) i compten amb
una subvenció de 100.000 euros
per part de la Diputació de Girona, i 15.156 per part de la Generalitat. Posteriorment es farà
una altra segona actuació per
dotar de més ser veis l’equipament, que l’any 2002 va ser ampliat amb la construcció de 48
nínxols de càracter urgent.
Segons va assenyalar el regidor d’Obres, Miquel Casas
(CiU), el fet que s’incloguin columbaris, fins ara inexistents, es
degut als nous hàbits de la societat en aquest aspecte. «Molts
volen ser incinerats i ens hem
d’acomodar a les necessitats dels
ciutadants», va manifestar.
Casas va destacar que l’amplicació és possible gràcies a la
donació expressa de 3.972 metres quadrats de terrenys adjacents al cementiri d’una veïna,
Isabel Pla Soler. Tanmateix, va
explicar que amb l’ampliació,
que ocuparà una tercera part de
l’espai dels terrenys, es pretén
cobrir la incorporació de nouvinguts al municipi que no dis-

CARLES COLOMER

CEMENTIRI. Properament s’ampliarà l’equipament gràcies a la donació d’uns terrenys d’una particular.

posen d’un nínxol familiar. «El
poble està creixent molt i segons
les estadístiques dels últims 10
anys hi ha entre 30 i 45 morts a
l’any, molts ja tenen un nínxol
particular que en 14 i 15 anys
l’han pogut utilitzar tres vegades,
però els nouvinguts no i ens hem
de preparar perquè és un servei
que hem de garantir», va puntualitzar.
El regidor d’Obres va remarcar la importància dels treballs,
ja que «són coses que no és veuen
gaire, però és un servei que hem
de donar i fer».

Amb la primera ampliació es
pretén cobrir un període d’entre
6 i 7 anys. No obstant, Casas va
avançar que es preveu que en
els propers 4 anys es faci la segona ampliació del cementiri,
que també entraria en el proper
Pla d’obres i ser veis, que ocuparia 1.300 metres quadrats.
Igualment, es destinarien 1.000
metres quadrats per fer una
zona d’aparcament, tot i que el
regidor d’Obres va confiar que
aquesta darrera actuació es faci
aquest any o el proper «si tenim
diners».

Aquestes no són les úniques
actuacions previstes a la zona en
concret. Així, i per facilitar l’accés al cementiri, en els propers
dies s’asfaltarà un camí que va
des del nucli urbà fins la urbanització d’Aigües Bones. El regidor Miquel Casas va remarcar
que aquesta actuació, que
compta amb una inversió de
65.000 euros i que s’ha adjudicat a l’empresa Brosa de Tordera, tindrà una duració d’un parell de setmanes i pretén afavorir els desplaçaments de la gent
que hi va diàriament.

RIUDELLOTS

IpR exigeix un concurs d’idees pel carrer Major
L’oposició considera que la urbanització del sector és un aspecte prioritari per al poble
Jordi Meléndez, Riudellots.

El grup municipal Independents per Riudellots (IpR), a l’oposició, ha exigit a l’equip de govern de CiU que es creïi un concurs d’ideels per a la urbanització del Carrer Major.
Segons IpR, un dels punts febles del desenvolupament urbanístic del poble és haver deixat el carrer Major, sobretot en
l’espai comprès des del nucli
urbà fins l’estació de Renfe sense arranjar. Aquesta, que antigament era la via d’entrada a
Riudellots, ha estat relegada pel
que ara és la C-25, tot i la seva
importància perquè és i representa la part més tradicional del
nostre poble i perquè ha de ser
una via de comunicació directa
i sense entrebancs fins a l’estació. «Ara que s’ha detectat la necessitat d’arranjar aquest carrer,
se’ns presenta una gran oportunitat per fer partíceps als veïns
de la reforma, demanant-los l’opinió i participant de la decisió,
i a la vegada, d’aconseguir un estalvi econòmic important», afegeixen.

DdeG

DEBAT. L’oposició va presentar la proposta al govern.

Hi ha exemples de diversos
pobles, com Porqueres, Besalú,
les Preses, Castellfollit de la
Roca, que han convocat concursos d’idees entre professionals
de l’arquitectura perquè presentin els seus projectes pressupostats. Consisteix en convo-

car un concurs d’idees, amb el
premi de l’execució del projecte al guanyador i d’accèsits als
primers classificats. Després
d’una selecció entre els projectes, caldria recollir l’opinió vinculant –de fet, la decisió-, del
projecte preferit pels veïns.

«No s’ha de ser poruc en preguntar l’opinió i acceptar la decisió dels veïns. Al contrari,
aquesta ha de ser la raó de ser
dels polítics, fer par ticipar els
veïns dels temes que directament
els afecten, escoltar-los i prenent
la seva opció com la correcta»,
asseguren.
Per aquest motiu, IpR vol que
l’Ajuntament de Riudellots promogui un concurs d’idees entre
professionals de l’arquitectura
per projectar la remodelació del
carrer Major fins a l’estació de
Renfe. L’Ajuntament establiria
les bases i les idees essencials
del projecte, així com un pressupost màxim d’execució. Al
projecte guanyador se li encarregaria la redacció definitiva, i
al segon i tercers classificats
se’ls oferiria un premi en
metàl·lic. «D’entre els tres projectes seleccionats se’n faria un
exposició pública perquè els
veïns, mitjançant el mecanisme
que es consideri més adient, escullin l’opció que els sembli més
interessant. Aquesta elecció seria
vinculant per l’Ajuntament».

XERRADA

El conseller Rañé
parlarà avui
d’economia i
territori a Arbúcies
Jordi Meléndez, Arbúcies.

El conseller d’Indústria i Treball, Josep Rañé, donarà avui
a l’Hotel d’Entitats d’Arbúcies
una conferència sobre les Potencialitats Econòmiques del
Territori. El professor de la
Universitat de Barcelona
(UB) i de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Antoni
Mora, presentarà la xerrada,
organitzada per la secció local
del Partit Socialista de Catalunya (PSC). L’acte començarà a les vuit del vespre
i l’entrada és lliure.
Aquesta és la segona visita
de Rañé a Arbúcies després
de la que va fer l’octubre passat a algunes indústries carrosseres del municipi. El conseller d’Indústria i Treball
també va aprofitar la visita per
reunir-se amb l’alcalde, Roger
Zamorano, i el regidor d’Indústria, Tomàs Moré, amb els
que va concretar alguns aspectes del Pla Estratègic de la
Indústria Carrossera (PEIC)
que elabora el consistori.

TORDERA

Les farmàcies han
recollit material
higiènic per al
poble sahrauí
DdeG, Tordera.

L’Associació de Voluntariat de
Tordera i l’Associació Catalana d’amics del poble Sahrauí
han realitzat durant aquestes
dates una recollida popular inclosa en la dotzena caravana
catalana d’ajut humanitari pel
poble sahrauí que pretén superar les 200 tones de sabó,
xampú i gel.

