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La Generalitat dictamina que les obres
del càmping són il·legals i no legalitzables

Recullen més de
150 sol·licituds
per formar part
del Projecte
AINDA per a joves

La sanció imposada en el seu dia no es correspon a la prevista per Urbanisme

Jordi Meléndez, Tordera.

La fundació del Teatre Clavé de
Tordera i l’associació d’espectadors ja han recollit prop de 150
sol·licituds per participar en el
projecte Ainda. L’objectiu d’aquesta iniciativa és potenciar la
participació del joves de Tordera a la vida cultural.
El projecte Ainda ofereix un
preu de entrada de les actuacions previstes a les programacions estables del Clavé de només 2 euros. La membre de l’associació d’espectadors, Gina Armengol, afirma que a Tordera li
falta més integració dels joves a
la vida cultural del municipi.
Tots els joves interessats a formar part del projecte Ainda hauran d’omplir la sol·licitud i en presentar-la rebran la targeta Ainda.

Ernest Guerrero, Arbúcies.

La Candidatura Unitària i Popular d’Arbúcies (CUPA), a l’oposició, ha donat a conèixer que el
Servei de Protecció de la Legalitat –Secció de Disciplina– de la
Direcció General d’Urbanisme de
la Generalitat ha emès ja el comunicat sobre les obres «il·legals» d’ampliació del càmping La
Sureda.
Segons la CUPA, de la lectura
de l’informe es poden extreure diverses informacions i conclusions que demostren, per una
part, «la nostra raó» en la denuncia dels fets i l’actuació irregular
«amb importants taques d’amiguisme de l’Ajuntament de la nostra vila». La CUPA afirma que l’Ajuntament ha amagat des del 24
d’agost de 2005 un informe tècnic
de la Direcció General de Carreteres en el qual dictamina que les
obres són il·legals i a més no legalitzables. Aquest informe és
tramès a Urbanisme de la Generalitat per la mateixa Direcció General de carreteres el 25 de gener
de 2006. A la CUPA li consta que
Urbanisme va sol·licitar reiteradament a l’Ajuntament aquest informe i d’altra documentació que
no li va ser tramesa, tal com es reconeix en el dictamen actual.
L’oposició també assegura que
«la sanció de 300 euros imposada
per l’Ajuntament al propietari del
càmping La Sureda no es correspon a la prevista per la llei d’urbanisme que, segons l’informe de
la Generalitat, ha d’estar entre
3.001 i 30.000 euros».
Així mateix, la CUPA assegura
que l’Ajuntament no pot aturar
durant tant de temps l’ordre d’en-
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DdeG

CÀMPING. L’equip de govern d’ERC i AIPA va fer una modificació puntual del planejament urbanístic per legalitzar-ho.

derroc del que s’ha construït il·legalment i fer tornar a la situació
anterior a la construcció, com
tampoc és possible legalitzar l’actuació, les obres realitzades i l’ocupació no autoritzada que ha realitzat el Càmping La Sureda.
La Candidatura Unitària i Popular assenyala que «segons la direcció General d’Urbanisme, l’Ajuntament d’Arbúcies te un més a
comptar des del 27 de gener de
2006 per realitzar les següents actuacions: Primer imposar la sanció corresponent a l’actuació se-

OPINIÓ

El PP critica que el
PSC posi en dubte
la legimitat dels
seus votants
DdeG, Tordera.

El PP de Tordera ha mostrat
el seu malestar davant la recent publicació del butlletí
Via jove de l’agrupació socialista de Tordera. Segons el
president del Partit Popular,
Xavier Martín, un article d’opinió d’aquesta publicació
posa en dubte la legitimitat
del vot de les persones que el
dipositen en Mariano Rajoy.
El partit popular és conscient
que és tracta d’una opinió
personal d’un torderenc,
però critica que el PSC de
Tordera hagi permès publicar-la.
Des de la secció local del
PP de Tordera, s’ha reclamat
una rectificació pública demanant disculpes als votants
del Partit Popular
Per la seva part, el PSC de
Tordera ha volgut treure
transcendència a les declaracions del par tit popular. La
regidora del PSC, Montse de
Diego, ha convidat els populars a treballar per Tordera, a
través d’altres vies.

POLÍTICA

gons la llei d’Urbanisme que qualifica aquesta actuació com a greu;
seguidament suspendre l’aprovació de la modificació del pla especial a causa de l’informe desfavorable de carreteres i finalment aixecar la suspensió de l’ordre d’enderroc i restitució de la zona ocupada».
Cal recordar que la CUPA no
ha estat l’única plataforma o agrupació política que ha criticat el fet
que es realitzin obres «il·legals»
en el càmping La Sureda, ja que
segons el grup a l’oposició aques-
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DAVANT EL POBRE espectacle que
aquests darrers mesos han estat oferint els polítics de prime-

TORDERA

JOSEP Alum i Vilabella

Municipals a la vista!
a es van revelant els noms
que encapçalaran algunes llistes i
d’ aquí a poques setmanes, tot i que encara resta un any
per a les eleccions municipals,
anirem entrant en una llarguíssima precampanya. En aquesta,
els qui governen intentaran explicar que han fet moltíssimes coses; i que les han fet molt bé. Per
la seva banda, els aspirants intentaran demostrar que s’ han fet
molt poques coses i que les que
s’han fet, s’han fet malament.
Els uns ens demanaran que
els renovem la confiança per
acabar de desenvolupar programes i projectes. Els altres ens
presentaran un programa alternatiu, amb promeses i propostes noves(?) suposadament
molt millors que les que ofereixen els qui governen. Així és el
joc de la política. Aquesta és la
dinàmica que, sortosament, la
democràcia permet revisitar
cada quatre anys.

tes obres s’estaven realitzant sobre sòl rústec no urbanitzable.
La CUPA sol·licitava la paralització de les obres i la restitució
dels terrenys afectats al seu estat embrionari. El passat mes de
juliol, l’Associació NIUS d’Arbúcies (Natura I Usos Sostenibles)
va criticar, en un ple de l’Ajuntament d’Arbúcies, el fet que l’equip de govern d’ERC i AIPA hagués legalitzat i donat llum verda a «l’ampliació il·legal» del
càmping La Sureda amb una
modificació del pla urbanístic.

ra divisió (tant els espanyols
com els catalans) amb temes
com l’Estatut, el finançament,
les identitats, etc. a un li queda,
sempre, l’esperança que en política municipal les coses podrien anar diferent; sobretot en
municipis no gaire grans, com
per exemple els de la comarca
de la Selva. Un pensa, potser
utòpicament, que en política
municipal es podria desmentir
rotundament el columnista que
en les pàgines d’ un dels més
antics rotatius de la premsa catalana manifestava : «Lamentablement, la majoria dels polítics
catalans sempre han mirat
abans pels interessos de partit
que pels interessos del país».
Governar bé és difícil. I ferho sense una majoria absoluta
o folgada encara més. Sovint calen pactes per aconseguir una
estabilitat que permeti tirar endavant el dia a dia, però també
les il·lusions i els projectes de

➾ «Governar bé és
difícil. I fer-ho
sense majoria
absoluta, més»

Amb l’objectiu de mantenir
una bona comunicació entre
els promotors del projecte i
els joves es faran reunions
puntuals amb els delegats de
curs dels centres escolars.
Aquests joves seran els interlocutors entre el Teatre i els
companys de classe, per informar de l’evolució del projecte, per intercanviar propostes i documentació.
Les actuacions d’aquesta
temporada incloses al projecte i per les quals es pot gaudir
de descomptes a l’entrada
són la projecció de la pel·lícula El jardinero fiel (3 de
març), la representació de
Nom Solum, amb l’actor Sergi López (5 de març) i el concert del cantautor Ismael Serrano (19 de març).

futur. Si aquests pactes sumessin sempre el treball, l’esforç i
la imaginació dels qui els signen, fins i tot es podria anar
més enllà del que es pot anar
disposant de majoria absoluta.
Però quan els pactes es converteixen en un atzucat d’interessos personals o partidistes, de
deslleialtats més o menys evidents, d’una necessitat (que
s’accentua amb la proximitat de
noves eleccions) permanent de
fer notar les diferències, es malbaraten moltes energies i els resultats, per als administrats, solen ésser menys reeixits.
En viles de la mida de Blanes
(per mencionar-ne una l’atzar)
la majoria de ciutadans, i per suposat governants i oposició, solen conèixer prou bé quins son
els problemes impor tants,
quins els projectes més necessaris i quines les possibilitats de
tirar-los endavant. Mentre esperem que, algun dia, la llei
electoral permeti les llistes
obertes, per què no es podria
contemplar amb naturalitat (en
el cas de no haver-hi majoria
absoluta) la possibilitat de pactes entre les formacions majoritàries, lleialment conxor xades a gastar energies en un únic
objectiu: el poble i els seus ciutadans?

El Clavé ofereix una
nova exposició
La fundació del Teatre Clavé
de Tordera ofereix una exposició titulada El treball de la
terra, les eines dels nostres
avis. El director, Josep Navarro, ha agraït la feina de l’Isabel Colldefor ts i la Patrícia
Gras, que han treballat intensament en el recull de material per l’exposició. La mostra
es podrà visitar fins a finals de
mes i durant la fira mercat del
ram els dies 8, 9 i 10 d’abril.

