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La Selva
SUCCESSOS

CALDES DE MALAVELLA

Inicien les obres per extreure Un home mor en un
aigua del pou de Can Gelabartó accident entre tres
La mesura permetrà disposar-ne de més quantitat i qualitat

CARLES COLOMER

TREBALLS. Es faran obres al costat de la carretera.
Judit Alonso, Caldes de Malavella.

L’Ajuntament de Caldes ha iniciat les obres de connexió del
pou de Can Gelabartó al dipòsit
municipal que han de permetre
abastir d’aigua el nucli urbà. Les
obres, que finalitzaran a finals de
mes, tenen un cost global de
402.677,73 euros, 229.109,74 dels
quals els assumeix l’Ajuntament i
173.567,99 la Generalitat a través
de l'Agència Catalana de l’Aigua.
Igualment, la Diputació de Girona
també col·labora econòmicament
amb 20.000 euros.
Amb aquesta operació es preveu que no hi hagi problemes
amb vista a l’estiu, segons va explicar l’alcalde de Caldes, Marcel Vila (ERC). «Ja s’està treballant i aviat podrem veure els resultats», va manifestar.
Aquesta va ser una de les mesures que es van preveure per
eradicar els nivells d’arsènic
que des de l’estiu i fins gairebé

finals d’any van fer que els veïns
del nucli i de la urbanització del
Llac del Cigne no poguessin
consumir l’aigua ni per beure ni
per cuinar. Tot i que aquest problema, ja s’ha resolt, l’actuació
pretén millorar la qualitat i
quantitat d’aigua al municipi.
En el darrer ple es va ratificar
l’aprovació de l’estudi de seguretat i salut de l’obra de Can Gelabertó i la direcció tècnica de
l’obra, per unanimitat. Segons
va explicar el regidor d’Aigües,
Pere Prat, per fer les obres al
costat de la carretera «es necessitaven permisos de Gas Natural,
Telefònica i l’Agència Catalana
de l’Aigua». Així, va manifestar

Els treballs
estan finançats
per tres
administracions
■

que aquest fet ha retardat l’actuació.
Prat va voler aprofitar l’ocasió
per explicar la seva experiència
com a responsable de l’àrea. «Al
principi pensava que no hi havia
problemes, però al final ha estat
el tema estrella pels nivells
d’arsènic i perquè no tenim prou
aigua». Igualment, va reconèixer que «la xarxa no està en les
condicions que ha d’estar i
s’haurà d’invertir». Així, va confiar que «podem gaudir d’aquesta aigua sense arsènic, que els calers surtin i els diners quadrin».
Per la seva banda, el portaveu
del PSC, Llorenç Rustullet, va
retreure al govern municipal
que «sempre hi ha hagut deixadesa». En aquest sentit, va recordar que «l’any 2000 ja es va
fer un ple extraordinari sobre el
tema».
Connexió al Pasteral

Per altra banda, una altra de
les actuacions previstes en
aquest camp és aconseguir la
connexió amb el Pasteral. Segons va explicar l’alcalde de Caldes de Malavella, es tracta d’una mesura preventiva tenint en
compte el creixement demògrafic dels propers anys. Tot i que
ja fa mesos que s’està treballant
sobre aquesta qüestió amb l’ACA, Vila va aprofitar la visita de
del conseller primer de la Generalitat, Josep Bargalló, que va
fer el divendres passat al municipi, per donar-li a conèixer
aquesta demanda. En aquest
sentit, l’alcalde de Caldes va
puntualitzar que «des de la Generalitat no se’ns ha dit que no».

cotxes a Tordera

El conductor d’un 4x4 va quedar ferit lleu
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LA CARRETERA. L’accident va passar a la carretera GI-512, a Tordera.
D.F., Tordera.

Un home va morir ahir en un
accident de trànsit a la carretera GI-512, al seu pas per Tordera. En el sinistre es van veure implicats tres vehicles i la
carretera va quedar tallada al
trànsit.
Segons van informar els
Mossos d’Esquadra, l’accident
va passar una mica abans de
les dues i vint minuts de la tarda quan van col·lidir un Peugeot 306 amb matrícula de Girona, un Ford Fiesta també gironí i un Jeep Cherokee.
La víctima mor tal, Josep
M.C., de 39 anys i veí de Tordera, anava a l’interior del Peugeot 306. El conductor del Jeep
Cherokee va quedar ferit lleu i
la persona que anava a l’interior del Ford Fiesta va quedar
il·lesa, segons la policia.

Tres camions dels bombers, a més a més de policies i
ambulàncies, es van desplaçar
fins al lloc dels fets per atendre
l’emergència. No hi havia persones atrapades i els equips
d’emergències van col·laborar
amb la neteja de la calçada.
La carretera va estar tallada
en els primers moments després del succés i a mesura que
avançava la tarda els Mossos
van començar a donar pas alternatiu. Segons la policia, el
trànsit ja estava restablert a les
quatre i vint minuts.

El trànsit a la
zona va patir
complicacions
durant dues hores
■

SOCIETAT

CULTURA

Escolars formen patrulles cíviques i posen multes
falses per conscienciar els conductors de Tordera

Youcalis presenta a
Blanes el seu
espectacle de
música i cinema

L’activitat forma part d’una campanya de l’Ajuntament per fomentar el civisme
Cristina Fernández, Tordera.

L’Ajuntament de Tordera ha
enegat el nou projecte «Tordera x tots» amb la seva primera
campanya centrada en el foment
dels valors cívics. Les primeres
activitats d’aquesta iniciativa es
van iniciar la setmana passada i
giraven entorn el tema del civisme.
Així, els alumnes de les diferents escoles de la població van
formar patrulles cíviques per
informar els conductors de la
importància d’aparcar correctament els vehicles. Per aquesta
setmana hi ha prevista la instal·lació d’un centenar de papereres a diferents punts de la població i dels diversos veïnats i
urbanitzacions.
La campanya «Tordera x tots»
va néixer amb l’objectiu de promoure els valors cívics, tractar
temes relacionats amb la natura
i altres aspectes per conscienciar els habitants del municipi
en relació a temes que preocupin o sobre els que calgui cons-
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ESCOLARS. Els nens van avisar de les infraccions els conductors.

cienciar principalment a àmbit
local. D’aquesta manera, la
campanya s’organitza entorn diferents temàtiques trimestrals.
La campanya inicial va començar amb el foment del civisme i activitats relacionades amb
aquest tema. Per una banda, durant tota la setmana es van dis-

tribuir uns díptics informatius
que recullen diferents missages
i consells pràctics per mantenir
els carrers nets, per millorar la
mobilitat al municipi i per recordar les principals normes de
circulació.
A més, les patrulles cíviques
formades pels alumnes de les

escoles de Tordera, acompanyades per la policia local, aconsellaven els conductors sobre la
necessitat de no aparcar els cotxes damunt les voreres, damunt
el passos de vianants o davant
dels guals municipals. De moment, el balanç que es fa d’aquesta iniciativa és molt positiu
perquè s’ha aconseguit la col·laboració i interactuació entre la
policia local, els conductors i els
joves escolars.
Per aquesta setmana, dins la
campanya «Tordera x tots» es
farà una nova activitat que constarà en la instal·lació de diverses
papereres i expenedors de bosses per als excrements de gossos, la realització de controls
preventius de sonometria als
vehicles i la instal·lació de cartells que indiquin velocitat moderada als camins rurals. El projecte «Tordera x tots» neix de la
col·laboració de diferents àrees
de l’Ajuntament de Tordera amb
els centres escolars del municipi i la policia local.

C. Fernández, Blanes.

Youcalis va oferir el passat cap
de setmana al teatre Municipal de Blanes el seu espectacle de música i cinema Georges Méliès: L’espectacle cinematogràfic. El grup Youcalis
va presentar amb aquesta actuació la projecció d’una selecció de cur tmetratges del
gran mag del cinema, Georges Méliès, acompanyada d’una banda sonora de músiques
populars d’arreu del món
compostes per ells.
El grup està format per Hèctor Serrano (guitarra), Oriol
Prats (flauta travessera i violí), Oroitz Maíz (acordió),
Naüm Monteverde (clarinet),
Oriol Mar tí (contrabaix) i
Marc Pertiñez (bateria i percussions).
L’activitat musical va continuar diumenge al vespre a la
sala d’assaig del Teatre de Blanes. L’associació cultural
«Terra Nostra» va oferir un espectacle de balls tradicionals
amb el grup blanenc Getsemaní.

