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Veïns de Vidreres protesten
pels sorolls d’un pub musical

El Bisbat desconeix el
conflicte entre un veí i
el rector de Tordera

Diuen que han recollit signatures i les han presentat a l’alcalde

No té constància de petició d’entrevista
Joaquim Bohigas, Girona.
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PUB. Un grup de veïns denuncia que a la porta hi ha crits i això no els permet dormir i descansar.
Ernest Guerrero, Vidreres.

Veïns del carrer Migdia de Vidreres han mostrat el seu malestar davant la situació que viuen en
el seu carrer. En aquest passatge
cèntric de Vidreres s’hi troba ubicat el pub musical Zepellin. Segons els veïns, en aquest bar musical s’incompleix la normativa
d’insonoritat i sovint, a la porta,
hi ha crits i baralles.
Els veïns asseguren que la situació ha arribat a punts insostenibles i que, fins i tot, alguns
clients s’han encarat amb uns
quants veïns quan se’ls ha demanat que no fessin soroll. Els afec-

tats han manifestat també que
«moltes nits, alguns clients es queden a les portes del local, treuen les
seves begudes alcohòliques i es posen a beure enmig del carrer. Això
fa que hi hagi molt de soroll a altes hores de la nit». Els veïns afirmen que aquest fet es deu al fet
que el local no té un vigilant privat a la porta. Això, segons ells,
pal·liaria el problema.
Tanmateix, asseguren que «ja
hem parlat amb l’alcalde de Vidreres, Jordi Daranas (ERC), i ell
ens diu que ja actuarà, però nosaltres no veiem els resultats».
Qüestionats per l’actuació dels vi-

gilants municipals, els veïns asseguren que «ells ho saben, han
fet diversos informes i han fet fotografies de la situació que es viu actualment, però es limiten a dir que
ells ja no poden fer res més».
Finalment, lamenten que encara no s’hagi actuat, tot i haver recollit signatures i haver-les presentat a l’Ajuntament de Vidreres. Tanmateix, asseguren que la
situació comença a ser preocupant, ja que alguns clients beuen
enmig del carre sense control i
això algun dia podria ocasionar
baralles o destrosses al mobiliari
urbà.

El Bisbat de Girona no té
constància que un veï de Tordera, Joaquim Gisper t, hagi
demanat una entrevista amb el
bisbe de Girona, Carles Soler,
a fi d’exposar un conflicte amb
el rector de la parròquia de
Sant Esteve, Joan Gispert. La
institució ha explicat que hi ha
casos de posicions divergents
entre rectors i fidels –Gispert
ha participat a la coral, i al consell– atribuibles al funcionament d’una parròquia. El Bisbat tampoc ha volgut maximitzar el cas restant que ambdues
par ts solucionin el problema
en intuir que és un conflicte de
tipus personal.
La institució eclesial rep sovint demandes de persones
vinculades a parròquies i moviments d’església per entrevistar-se amb Carles Soler. El
prelat rep als interessats al
despatx de Casa Carles –seu
de la institució a Girona–, o deriva el cas a la persona de la cúria diocesana que pot donar
una millor atenció per coneixament de causa.
En aquest cas concret, Joaquim Gispert ha acusat el rector
de l’església de dir-li que era homosexual i haver-lo fet fora de
missa el diumenge passat. El veí
explica que des de feia temps la
relació amb el rector havia empitjorat tot i que desconeixia els
motius. Per aquesta raó, fa dues
setmanes va anar a parlar amb el
mossèn a la rectoria per aclarir la
situació. No obstant, en aquesta
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trobada es va produir una discussió en què, segons Joaquim Gispert, el rector el va tractar d’homosexual. Gispert, de 69 anys, es
va sentir ofès per l’acció.
Per aquest motiu, el veí va
avançar que abandonarà el Consell Pastoral i la coral de la parròquia, dels quals formava part fins
ara, i assegura que no assistirà a
cap missa, mentre sigui oficiada
per l’actual rector. Així, va assenyalar que ja va deixar d’anar als
assaigs de la coral, tot i que uns
companys van reclamar la seva
presència malgrat la relació amb
el rector. El veí assegurava que
havia demanat hora per parlar
amb el bisbe de Girona per explicar-li el succés. D’altra banda, descarta emprendre cap acció legal.
Per la seva part, el rector de
Tordera va assenyalar que es tractava d’una «rebequeria» de l’home
que ja està jubilat i que «té molt
temps lliure». No obstant, va reconèixer que «no hi ha feeling
amb mi», tot i que no va donar detalls sobre la situació. El rector,
que no va voler ni afirmar ni negar les paraules del veí es va limitar a dir que «faci el que vulgui,
com si vol anar a parlar a la ràdio
o a la televisió».
«Jo no em posaré amb ell», va
afegir. D’aquesta manera, va assenyalar que «respecto que no hi
vagi, jo no em fico amb la seva llibertat, jo el deixo fer, que ell respecti
la meva», tot referint-se a el fet
que el veí hagi manifestat que es
nega assistir a les cerimonònies
mentre que siguin oficiades per
ell.

NOVES TECNOLOGIES

Riudellots també
posarà en marxa el
servei d’Internet
sense fils
Ernest Guerrero, Riudellots.
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EXPECTACIÓ. El públic va seguir la rua amb entusiasme.

PARTICIPACIÓ. Uns 21 grups entre carrosses i comparses es van inscriure.

Més de 800 participants a la rua de Carnestoltes
Un total de 21 grups entre carrosses i comparses van desfilar pels carrers del municipi
C.González, Maçanet.

Els organitzadors de la rua de
Carnestoltes de Maçanet de la
Selva es van mostrar molt satisfets amb l’alta participació que
va tenir l’acte. De fet, des de primera hora del matí ja hi havien
més de 600 persones inscrites
d’entre els grups participants,
sense contar-ne els individuals i
les parelles. En total, hi havia 21
grups apuntats. La rua va co-

mençar a les cinc de la tarda,
sortint de l’avinguda Turderola
(a l’entrada de la Font Gelada),
i va passar per: el carrer Sils, el
carrer Dolors, el carrer de la
Fira i el carrer Montseny. Tot seguit, la rua va passar per l’avinguda Catalunya i va arribar fins
la plaça de Lluís Companys.
La darrera activitat de la festa
de Carnestoltes va tenir lloc al
pavelló municipal, on hi va ha-

ver una botifarrada entre tots
els par ticipants i l’orquestra
Gramola va amenitzar la jornada, mentre les parelles i els individuals desfilaven per la passarel·la. Tot seguit, el jurat va
anunciar els grups guanyadors
del concurs de disfresses i les
parelles millor caracteritzades.
Cal esmentar que entre els
grups participants hi havia carrosses de Lloret de Mar, Calon-

ge, Banyoles i Llagostera, entre
d’altres.
Pel que fa avui, tindrà lloc la
rua infantil, que sor tirà de la
plaça Lluís Companys a les cinc
i recorrerà alguns dels carrers
del municipi. Després, la rua infantil anirà fins el pavelló municipal, on el grup d’animació infantil Currandes oferirà un espectacle. A més, hi haurà berenar amb xocolatada per tothom.

L’Ajuntament de Riudellots de la
Selva, com ha manifestat en els
darrers plenaris municipals, té la
voluntat de donar en un futur proper el servei de xarxa d’Internet
sense fils a tots els veïns de la població.
Des del mes de març passat
s’han analitzat les diferents xarxes que donen aquest servei actualment al mercat, així com els
resultats que pobles veïns han
obtingut d’aquest nou servei, fet
que ha permès que sigui ara el
moment oportú d’iniciar un treball conjunt amb els riudellotencs i riudellotenques.
Per tant, l’Ajuntament requereix la participació dels ciutadans, com a futurs usuaris del
servei, a que responguin simplement a les preguntes d’una
butlleta i remetent-la tot seguit a
les oficines municipals.
El servei d’Internet sense fils
s’ha portat a terme a d’altres municipis de la comarca de la Selva
amb un èxit destacat, fet que provoca que Riudellots també s’hagi adherit a la proposta.

