16

Dimecres, 26 d’abril de 2006 ■ Diari de Girona

La Selva

URBANISME

AGRICULTURA

El PSC qualifica «d’imposició» el conveni
amb els terrassers del passeig de Lloret

La Selva
produeix un 9%
del cultiu de la
mongeta del
ganxet del país

✓ Reclama que no «es llencin els diners» tenint en compte la construcció de
l’aparcament ✓ Retreu que els propietaris s’han trobat un projecte ja fet
J.Alonso, Lloret de Mar.

La portaveu del PSC de Lloret,
Lucía Echegoyen, va qualificar
ahir «d’imposició» el conveni que
l’Ajuntament ha elaborat per la
remodelació del passeig Jacint
Verdaguer, tant pel que fa a la jardineria com a la il·luminació d’aquesta via. Com ja va avançar
ahir Diari de Girona, alguns
dels propietaris de les terrasses
es mostren contraris a la mesura, ja que hauran de fer front a
les despeses de la iniciativa, que
està valorada en més de 50.000
euros. «Fan pagar peatge obligatori als empresaris per les terrasses i per aquestes mesures», va retreure. «El problema és que hi ha
un repartiment de la despesa i alguns si que estan disposats a pagar», va assenyalar. Les quantitats s’eleven fins els 4.000 euros
i en contrapartida l’Ajuntament
organitzarà activitats promocionals i culturals des de mitjans de
juny fins a mitjan setembre.
Segons va explicar el regidor
de Medi Ambient, Josep Teixidor, les actuacions de jardineria
en aquest àmbit es podran obser var en un parell d’anys. Per
aquest motiu, i tenint en compte
les previsions del govern municipal (CiU i PP) per l’any vinent
sobre la creació d’un aparcament soterrat en aquest carrer,
va retreure que «si fan el pàrquing, això se’n va a norris». Per
aquest motiu, va reclamar que
«no es llencin els diners». «Què
s’ha de fer una despesa ara i una
després?», va qüestionar.
La portaveu del PSC va criti-

OPINIÓ

CARLES COLOMER

PASSEIG. Alguns dels propietaris de les terrasses sí que estan disposats a pagar els costos de remodelació.

car que els propietaris de les terrasses «s’han trobat amb un projecte fet en el qual no han pogut
opinar». «Si s’explica als propietaris ells podran dir si volen inver tir o no», va comentar. En
aquest sentit, va afegir que anteriorment a aquesta proposta
també s’havia plantejat unificar
totes les marquesines. «Els propietaris no estaven disposats a pagar diners i cada restaurant volia respectar la seva identitat», va
explicar.
Per altra banda, va criticar que
amb la remodelació es perd la
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«filosofia del passeig», ja que «es
converteix en una barrera verda
que no deixarà veure el mar».
Aquest fet també va ser criticat
dilluns per la portaveu d’ICV,
Rosa Santamaria.
Més terrasses

A més, Echegoyen va comentar que també es preveu la idea
d’eliminar un carril de circulació
del passeig, en el tram entre Can
Garriga i l’hotel Solmar, per instal·lar-hi terrasses. La portaveu
dels socialistes va explicar que
ja s’ha portat a terme alguna reu-

nió amb els empresaris de la
zona i que la iniciativa compta
amb el rebuig de les comunitats
de propietaris de veïns afectats.
«Ja ho van intentar l’any passat»,
va explicar. Echegoyen va remarcar que en aquesta zona ja hi
ha un establiment que compta
amb una terrassa, per la que s’ha
hagut de tancar el carrer amb pivots.
Segons la portaveu del PSC
«s’està remodelant sense unitat,
improvisant».«Quin és el plantejament de la façana marítima?»,
es va plantejar.

TORDERA

LUCÍA Echegoyen*

«Mobbing» urbà a Lloret de Mar
loret de Mar
pot presumir
d’un microclima palès després
del túnel però també d’un ventall de
colors que flota en
l’ambient emmarcat pel verd de
l’ arbrat, pel blau del mar i el marró groguenc de la sorra. És el
predomini de les seves arrels
marineres i mediterrànies.

L

D’UN TEMPS ENÇÀ comprovem
que la lluminositat de parcs i
jardins s’ha transformat i evoluciona cap a un color verd, un
tant homogeni i poc animat amb
el contrast del marró-roig dels
metres i metres de tub que
s’instal·len. Semblen hivernacles inacabats com si en qualsevol moment els anessin a instal·lar el plàstic.
Aquest procés que va començar a les rotondes tot i ser
espais delimitats, els socialistes
la vam considerar com una
manca d’imaginació i un malbaratament de diners, malgrat
l’explicació de que tota la feina
dels jardiners i de lampistes,
que obser varen amb sorpresa

els conductors, era per substituir el que hi havia per planta
autòctona. Estaran d’acord que
35.000 euros en plantes per la
rotonda de Santa Clotilde són
molts euros autòctons.
L’avinguda Just Marlés i posteriorment les intervencions al
passeig Verdaguer han encès
l’alarma d’una transformació
asilvestrada i poc adient amb la
història i la filosofia de l’escenari més singular de la població. És clar que en qüestions
estètiques res no és definitiu
però hi ha un elevat consens entre els ciutadans a l’hora de

➾ «L’avinguda
Just Marlès i
les intervencions al
passeig Verdaguer
han encès l’alarma
d’una transformació
poc adient amb
l’escenari més
singular de Lloret»

Jordi Meléndez, Blanes.

Quatre comarques (el Vallès
Occidental, el Vallès Oriental,
la Selva i el Maresme) concentren 149 hectàrees dedicades al cultiu de la mongeta
del ganxet i només un 10% de
la que s’hi cultiva compleix
els requisits de la futura denominació d’origen protegida
(DOP). Ho conclou l’estudi
La producció de mongeta del
ganxet al Vallès i el Maresme
Nord: situació productiva i valoració del mercat potencial,
guardonat el 2004 pels premis
Caixa Sabadell, que es presentarà dijous a l’Espai Natura Caixa Sabadell.
Els resultats de l’informe
afirmen que la producció total és de 246.630 kg (al Vallès
Oriental, un 54%; al Maresme,
un 24%; al Vallès Occidental,
un 13%; i a la comarca de la
Selva, un 9%).
Pel que fa a les característiques dels productors, el 21%
ocupen superfícies i produccions molt elevades amb
preus i rendiments mitjans, el
62% ocupen superfícies i produccions
mitjanes-baixes
amb preus i rendiments baixos i el 16,7% obtenen rendiments molt elevats amb superfícies i producccions molt
baixes i preus molt alts, sempre segons les conclusions
d’aquesta investigació.
Les 148 mostres recollides
són molt heterogènies i allunyades dels estàndards requerits per la DOP (grau de
ganxo i homogeneïtat), ja que
només 16 mostres (un 10,8%)
els compleixen.

qüestionar les oliveres que separen el passeig Verdaguer de
la calçada al costat mar. L’alternança amb xipresos d’aquests
parterres és una crida a separar
ambients i no a integrar espais
que portin al vianant ,com sense voler-ho, fins a la vora del
mar. Les barreres, ni que siguin
arbòries, tenen prou entitat per
tapar la visió del mar en una
zona de Lloret que ha crescut
mirant aquest mar i que a més
es pensa dignificar com a façana marítima. És clar que les oliveres i els xipresos estaran a
mig arrelar quan arribi el temps
de fer el pàrking sota el passeig
Verdaguer i llavors tots els arbres s’hauran d’arrencar, si
abans no ho hem aconseguit
d’aturar.
Però tot aquest esforç de posar de color verd els jardins del
centre de Lloret xoca amb l’estat d’abandonament de la resta
de la població. Qualsevol diria
que la intenció és deixar convertit en desert el que hi ha per
tal després de justificar actuacions dràstiques. No hi ha verd
a la perifèria, ni tan sols hi ha
tubs; hi ha herbes tossudes que

van creixent de manera capriciosa, hi ha terra resseca que
els gossos trepitgen, hi ha set
d’aigua i de mans de jardiner.
El verd, el blau, el groc, el
vermell són colors de vida, absents de les zones enjardinades
de barris condemnats a l’oblit.
Aquest és l’entorn que moltes
persones contemplen cada de
matí i cada tarda sense trobarne cap explicació . A les reunions de veïns comencen a parlar de «mobbing» urbà, aquest
anglicisme que fa referència al
maltractament per tal de fer
fora algú i es pregunten si ells
no són ciutadans de ple dret de
Lloret.
Els jardins a més a més de ser
decoratius, saludables i educatius són un element homogeneïtzador de la ciutadania. Són
espais que afavoreixen la convivència d’un poble que necessita sentir que la democràcia és
compatible amb la igualtat i
amb la diversitat no amb la indiferència i l’exclusió de determinats sectors.
*Portaveu del PSC a Lloret de
Mar

La policia local
organitza la festa
de cloenda del Curs
d’educació vial
Jordi Meléndez, Tordera.

La policia local de Tordera ha
organitzat la cloenda del Curs
d’educació viària que des del
mes d’octubre està impartint
a les escoles. Aquest any, el
curs s’ha adreçat als 452
alumnes dels cursos de 1 r, 3r
i 5è de Primària i 2n d’ESO
que durant aquests mesos
han estat rebent classes teòriques i pràctiques sobre circulació i seguretat viària.
Per finalitzar el curs i tal
com es va fer l’any passat, els
monitors han organitzat un
circuit de bicicletes per als
alumnes de 3r i 5è de Primària que s’ubicarà prop del parc
de la Sardana. Els alumnes faran les classes pràctiques de
circulació vial amb bicicletes
pel circuit fins avui, mentre
que la festa de cloenda es reserva per divendres al parc de
la Sardana. La festa comptarà
amb esmorzar per a tots els
alumnes, animació amb un
grup musical Pepiscolen, regals i premis del concurs de
dibuix d’educació vial.

