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COMUNICACIÓ

Blanes rebrà ajuts pel transport
de la segona corona de Barcelona
El PTOP destina 1,5 milions d’euros per beneficiar la mobilitat
Acn/DdeG, Blanes.
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RODA DE PREMSA. Les portaveus van presentar les signatures a un acte.

CiU i AET volen un ple
extraordinari perquè es
retiri el Pla General
Argumenten que uns 2.000 veïns el rebutgen
J.Alonso, Tossa de Mar.

Els partits de CiU i AET de Tossa de Mar, a l’oposició, van sol·licitar ahir la convocatòria d’un
ple extraordinari amb únic punt
a l’ordre del dia per exigir la retirada del nou Pla d’ordenació
urbana municipal. Les formacions van assenyalar que la petició està avalada pel rebuig que
ha creat el nou plantejament entre els veïns, ja que s’han recollit 2.000 signatures que s’hi
oposen, tal i com van presentar
en un acte anterior. Igualment,
argumenten que s’hi han presentat unes 600 al·legacions, havent «superat la segona aprovació provisional el nombre
d’al·legacions presentades a la
primera aprovació provisional».
Les formacions també critiquen que «la informació pública
no s’ha realitzat correctament
(infracció de l’article 83 del text

refós de LUC,3 del seu Reglament
i concordants)», així com la declaració d’inundabilitat del poble. D’altra banda, consideren
que el nou planejament urbanístic que vol tirar endavant l’equip de govern (PSC-ERC),
«ataca de forma sistemàtica i en
alguns casos àdhuc visceral alguns drets constitucionals dels
ciutadans». Entre aquests destaquen: el dret de participació
en la vida política, económica,
cultural y social (article 9 CE) el
dret a la igualtat (article 14 de la
CE) el dret a la participació directa dels ciutadans en els afers
i funcions públiques (article 23)
el dret al caràcter no confiscatori de les càrregues públiques
(article 31), el dret a la propietat privada (article 33) el dret al
treball (article 35) el dret a la llibertat d’empresa (article 38) o
el dret a l’habitatge (article 47).

SERVEIS

Blanes es beneficiarà de les
subvencions que el Depar tament de Política Territorial i
Obres i Públiques de la Generalitat otorgarà per millorar el
transpor t públic de la segona
corona metropolitana. Aquesta
és la primera vegada que el
Departament destina un milió
i mig d'euros en ajuts que a més
del municipi selvatà també beneficiaran 42 ajuntaments integrats en deu comarques de
l'àmbit metropolità. La voluntat
del Govern a l’atorgar aquestes
subvencions és reduir les desigualtats existents en relació al
finançament d'aquest ser vei
entre els municipis de la primera i la segona corona metropolitana de Barcelona.
Així, s’enceta una nova línia
de subvencions adreçada a donar suport financer a les actuacions de millora del servei d'autobusos que fins ara es finançaven a través de les empreses gestores municipals. El
director general de Por ts i
transports, Esteve Tomàs ha
explicat que «els municipis que
s'han beneficiat a partir d'una
proposta de distribució d'aquests
recursos no ha estat aleatòria ni
irreflexiva sinó que s'ha fet d'acord amb criteris treballats i estudiats», com el número de viatgers, el dèficit d'explotació i els
habitants al qual ser veix
aquest transport públic urbà.
L'objectiu de les inversions
respon a la necessitat d'aconseguir un tractament similar
entre tots els municipis. El president de l'Agrupació de Municipis titulars de Transpor t

DDEG

BLANES. El municipi disposarà de més recursos per millorar el transport.

Urbà i alcalde de Granollers,
Josep Mayoral ha explicat que
«a la regió metropolitana el finançament del transport públic
funciona a dues velocitats». Mayoral ha afegit que els municipis més pròxims a Barcelona,
amb Barcelona al capdavant financen el dèficit del transport
urbà mitjançant les aportacions
de tres administracions, els
ajuntaments, la Generalitat i
l’Estat i en canvi els municipis
de la segona corona no gaudeixen d'aquestes apor tacions.
«Aquests municipis, la majoria
integrats a l'AMTU i que representen 1.300.000 habitants fins
ara es finançaven exclusivament amb l'aportació del transport municipal i els municipis
de més de 50.000 habitants amb
l'aportació aproximada del 10%
del seu dèficit per part de l'estat», ha remarcat.
Fins ara el transport públic
de la segona corona metropoli-

EQUIPAMENTS

SOLIDARITAT

Fecsa Endesa inverteix 15.000 € per
millorar la xarxa elèctrica d’Arbúcies
Jordi Meléndez, Arbúcies.

La companyia elèctrica Fecsa
Endesa ha invertit 15.000 euros
per renovar i modernitzar una
línia elèctrica d’Arbúcies, amb
objectiu de millorar la qualitat i
la continuïtat del ser veis que reben 800 clients. Els treballs,
que han finalitzat recentment,
han consistit en la substitució
dels antics aïlladors de vidre
d’una xar xa de mitja tensió a 25
kV per noves unitats fabricades

tana finançava aquest ser vei
amb el preu del viatge. No obstant, amb el milió i mig d'euros
disposaran de recursos per millorar el transport públic.
Tomàs ha afegit que aquestes subvencions s’extenendran
a tot el territori català. Així ha
anunciat que en un termini de
5-10 anys es crearà un consorci de transport públic únic a tot
Catalunya. Tomàs ha explicat
que «l’impuls del govern en el
transport públic de viatgers va
coincidir no tant sols en la política de transports dins de l'àmbit de l'ATM sinó també amb la
creació dels consorcis de Tarragona, de Lleida de Girona i poc
a poc això s'estendrà a tot l'àmbit de Catalunya». Per aquest
motiu Tomàs ha sentenciat que
«els sistemes d'integració que estem fent ens han de portar a tenir un consorci de transpor t
únic a Catalunya en un període
de 5,10 o 15 anys».

Tordera acull una nova
donació de sang
Les reser ves del banc de sang i
teixits a Catalunya tornen a estar en nivells més baixos dels desitjables. Per aquest motiu, el
Banc de Sang va organitzar ahir
una campanya extraordinari de
recollida de sang a Tordera, que
es va portar a terme de 5 a 9 del
vespre a la plaça de l’Església. La
responsable del Banc de Sang al
Maresme, Mercè Domingo, va
assegurar que estem en un moment problemàtic.

a partir d’un compost a base de
fibra de vidre i silicona, anomenat polimèric, molt més resistents i amb significatius avantatges respecte als tradicionals
de vidre, sobretot davant de
fenòmens meteorològics adversos. L’empresa elèctrica ha
canviat l’antic cable de coure de
la línia per un nou d’alumini,
amb més capacitat, i s’han eliminat quatre pals de llum de
fusta.
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VISITA. Rosàs va voler comprovar els serveis de l’equipament.

PROMOCIÓ TURÍSTICA

Lloret recull a Madrid la certificació
com a destinació turística esportiva
Jordi Meléndez, Lloret de Mar.

Lloret de Mar va ser guardonat
ahir amb la certificació de Destinació Turística Esportiva a la
Fira Internacional de Turisme
(Fitur). El municipi rep a l’any
uns 30.000 «turistes esportius»
i acull prop de 60 esdeveniments
d’aquestes característiques, entre els quals en destaquen la Setmana de Ciclisme, el Ralli Costa Brava, la Copa d’Espanya de

Patí de Vela i la darrera 8a etapa
contrarellotge de la Vuelta. L’alcalde de Lloret, Xavier Crespo
(CiU), destaca que amb aquesta acreditació es reconeix el segell de qualitat del municipi pel
que fa a les seves instal·lacions
espor tives i hoteleres. Xavier
Crespo va recollir la distinció
acompanyat del regidor d’Esports de Lloret de Mar, Joaquim
Teixidor (PP).

Rosàs destaca les facilitats que
ofereix el Portal Jove de Blanes
J.A.G., Blanes.

La secretària general de Joventut de la Generalitat, Marta Rosàs, va visitar ahir el Portal Jove de Blanes acompanyada de l’alcalde de Blanes,
Josep Marigó i la regidora de
Joventut, Lourdes Fàbrega.
Rosàs va destacar l’esforç que
està portant a terme el municipi i va subratllar les facilitats
que es dona des del punt d’in-

formació. Així va subratllar la
distribució de la informació
que s’ofereix en aspectes com
l’educació, el treball, l’oci, la
sanitat i la cultura, a més de
les activitats que s’organitzen
per assesorar al col·lectiu en
màteria laboral. La secretària
es va comprometre a seguir
fent apor tacions econòmiques perquè el consistori pugui engegar actuacions.

OKIDOKI SCCL
Per acord de l’Assemblea General Extraordinària amb
caràcter Universal de data 27-12-2005, la Societat Cooperativa Okidoki SCCL, procedirà a la transformació
en Societat Mercantil de Responsabilitat Limitada denominada Yangtse Europe SL. La transformació es comunica als creditors als efectes previstos en l’article
64 de la Llei 18/2002 de cooperatives.
Abrera, 27 de desembre de 2005.– Francesc Segura
Ollé, president del Consell Rector de la Cooperativa.
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