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ICV-EUiA proposa
obres al clavegueram
per evitar inundacions
 La coalició a l’Ajuntament de Blanes entre una conjunt d’actuacions

per resoldre els problemes que hi ha a la vila quan plou amb intensitat
Mossos regulen el trànsit en el punt de l’accident mortal.

BLANES

Un mort en un accident
entre dos cotxes a la
carretera N-II a Tordera
TORDERA | DdG

Un home de 55 anys va morir
ahir al matí en un accident de
trànsit a la carretera N-II a l’altura
de Tordera en un xoc en què s’hi
van veure implicats dos vehicles,
segons va informar el Servei Català
de Trànsit. La víctima, Isidro M.S.,
era el conductor d’un dels vheicles.
La topada es va produir pocs
minuts abans de dos quarts de deu
del matí, ja que instants després els
Mossos d’Esquadra van rebre l’avís de l’accident. El sinistre viari va
tenir lloc al punt quilomètric 686
de la N-II al seu pas pel municipi
de Tordera.
Les fonts del Servei Català de
Trànsit van informar que la topa-
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da entre els dos turismes va ser lateral i que encara s’investiguen
les causes que la van provocar. A
conseqüència de l’accident, un
dels conductors va morir.
Arran del sinistre van activar-se
quatre dotacions dels Mossos d’Esquadra, tres vehicles dels Bombers
i dues ambulàncies del Sistema
d’Emergències Mèdiques. El Servei Català de Trànsit va informar
que la via va estar totalment tallada durant tres quarts d’hora i,
després, va habilitar-se pas alternatiu ﬁns aproximadament dos
quarts de dues del migdia, quan la
circulació va quedar normalitzada en aquest tram de la carretera
N-II.
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El Cor Lutiana, en el programa televisiu que les va donar a conèixer.

Les Lutianes faran el pregó de
la festa de Sant Hilari Sacalm
SANT HILARI SACALM | DdG

El Cor Lutiana farà el pregó de la
Festa Major de Sant Hilari Sacalm,
que començarà el dijous 27 d’agost
i s’allargarà ﬁns al diumenge 31.
Les Lutianes s’enﬁlaran a les escales de l’església a partir de les
18:30 hores, per donar el tret de
sortida de les celebracions. Format
per una vintena de noies de Sant
Hilari i Arbúcies que tenen una
passió en comú, cantar, les Lutianes interpreten a tres i quatre veus

tota mena de repertori coral, des
de música del renaixement i ﬁns al
pop-rock. El cor va néixer el curs
1995-1996, sota la direcció de Cristina Zamorano i Eva Codinach.
Amb els anys, la formació ha anat
evolucionant, sota la direcció d’en
Quim Riumalló i la Sílvia Brugués,
i el seu punt d’inﬂexió va arribar la
passada tardor amb la seva participació en el concurs de TV3 Oh
Happy Day, on van ser semiﬁnalistes.
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El grup municipal d’ICV-EUiA a
l’Ajuntament de Blanes va presentar ahir al consistori un conjunt
de propostes per evitar que es repeteixin les inundacions de punts
claus de la circulació, amb el consegüent col·lapse circulatori, i de
baixos i botigues causades per les
pluges que van caure el passat
cap de setmana a la vila. Les precipitacions van deixar prop de 80
litres per metre quadrat a la població i van generar incidents que
s’han repetit els darrers anys cada
cop que plou amb una certa intensitat, aﬁrma la formació ecosocialista. El regidor Víctor Catalán,
responsable de Territori i Sostenibilitat de la coalició, va presentar
les diverses propostes per a què siguin incorporades en les properes
campanyes de clavegueram i als
pressupostos municipals per al
proper exercici.
Per un costat, ICV-EUiA es proposa incloure obres de clavegueram i pluvials per resoldre les
inundacions que es donen a la rotonda entre l’avinguda Europa i la
carretera de Malgrat, on divendres
i dissabte van quedar atrapats diversos vehicles. També demanen
inversions similars a la rotonda de
La Plantera (avinguda Catalunya
amb avinguda Europa). Aquests
dos punts són dins de la xarxa
bàsica de circulació de Blanes i no
poden quedar-se col·lapsades d’ai-

Una exposició
commemora els
50 anys de música
 LA BANDA I COBLA DEL
COL·LEGI SANTA MARIA DE
BLANES protagonitza durant
aquests darrers mesos un bon
grapat d’activitats per celebrar una
data prou significativa com és arribar
als primers 50 anys. Aquest passat
divendres, coincidint amb la vigília
de la festivitat que dóna nom a
l’entitat, Santa Maria, es va fer la
inauguració d’una exposició
commemorativa que, igual que la
resta d’esdeveniments, es presenta
sota el lema 50 anys formant
músics, i es podrà visitar fins al 12
de setembre. Durant la inauguració,
la Banda i Cobla va interpretar els
pasdobles Amparito Roca i El gato
montés i la marxa 76 trombons.
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L’Ajuntament
convoca els veïns
 L’alcalde de Breda, Dídac Manresa, ha dictat un ban municipal a través del qual convoca una reunió general per als veïns afectats pels aiguats del passat cap de setmana. La
reunió està convocada pel dimarts
de la setmana que ve, a les vuit del
vespre, a la sala polivalent del centre cívic. La trobada tindrà caràcter
informatiu per gestionar les solucions als danys que els particulars
van patir arran de les pluges. A nivell municipal, Manresa va concretar
aquest dilluns que encara no havien
quantificat el valor econòmic dels
danys, però sí que tenia clar que serien milers d’euros. Entre d’altres,
estan pendents de els fanals que no
funcionen, o els efectes sobre la
fusteria de l’escola bressol, que es
va inundar. També s’ha de comptabilitzar les hores extra de la brigada.

gua cada cop que plou, sosté la coalició.
Planteja també l’obertura de
nous pluvials que connectin al
clavegueram el carrer Anselm Clavé, entre les interseccions amb el
carrer Tordera i la rambla Joaquim Ruyra, que amb la reforma
de la rambla ha quedat elevada i
provoca la retenció d’aigua al ﬁnal
d’aquest carrer i que s’inundi tota

la conﬂuència al centre de Blanes.
A més, la formació ha proposat
altres petites mesures, com l’adquisició d’una retroexcavadora
per a les brigades municipals que
permeti obrir les sortides de les rieres i pluvials a les platges o la neteja de rieres. També altres mesures preventives, com el tall del
carrer Ample quan hi hagi avís de
pluges intenses, ja que el pas de vehicles provoca onades que inunden els baixos i comerços d’aquest carrer.
Finalment, el grup municipal
també planteja obrir una línia d’ajudes per coﬁnançar la instal·lació
de bombes d’extracció d’aigua als
aparcaments soterranis que estiguin per sota dels col·lectors de la
xarxa municipal de clavegueram.
Aquests soterranis s’inunden amb
molta freqüència i obliguen a tenir una gran dotació de bombers
mobilitzada per treure aigua dels
baixos. Només dissabte passat,
van caldre quatre camions de
bombers per extreure aigua d’aparcaments i garatges, concreta la
formació.
Per Víctor Catalán, aquestes inversions estan totalment justiﬁcades i fa anys que són sent necessàries: «Tenim un seguit d’incidents que es repeteixen de manera crònica cada cop que plou, i
nosaltres creiem en la màxima
que és millor prevenir que curar, i
més quan ja hem tingut ensurts
importants causats per les pluges».
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