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Transports Pujol de Lloret atribueix canvis
en el recorregut a una demanda judicial

Tordera habilita
un autocar per
accedir a l’ermita
durant la festa
de Sant Ponç

L’empresa ha estat
sancionada amb 1.380
euros per no parar a
l’estació d’autobusos
de Blanes. L’administrador la vincula amb l’inici d’un procés judicial
en què s’acusa funcionaris de prevaricació i
malversació de fons.
■

DdeG, Tordera.

J.Alonso, Lloret de Mar.

L’administrador de Transports
Pujol , Jaume Pujol ha denunciat
canvis que vol aplicar la Generalitat en el recorregut d’una de
les seves línies, en concret la
que va des de l’estació de tren de
Blanes fins Lloret, «d’un dia per
l’altre». Pujol va criticar ha estat
sancionat amb una multa de
1.380 euros després d’una inspecció en la que es va detectar
que en un recorregut entre l’estació de tren de Blanes a Lloret
no es feia una parada a la terminal d’autobusos de Blanes. En
aquest sentit, Pujol va aclarir
que existeixen dues línies, «una
que va per dintre el poble i l’altre
que va directe des de l’estació a
Lloret sense entrar a Blanes, i es
van equivocar i van agafar
aquesta».
A més de la sanció, el govern
català l’ha comunicat l’obligació
de passar per la terminal d’autobusos de Blanes de totes les expedicions, el que «implica que
s’ha de canviar tota la línia».
«Des de la Direcció General de
Transports de Girona em diuen
que hi ha una normativa que diu
que totes les línies regulars que
uneixen dos pobles han de passar
per la terminal d’autobusos», va
explicar.
A més de dubtar d’aquesta
afirmació, va retreure que amb
les modificacions es perjudica
als usuaris ja que «el que triguem
ara 30 minuts, trigarem una
hora». Així va lamentar que a
més de l’hora i vint del recorregut ferroviari entre Barcelona
i Blanes, els visitants que volen
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ESTACIÓ. L’administrador de Transports Pujol recorda que hi ha un bus urbà amb què poder arribar-hi.

anar a Lloret, trigaran una hora
més per arribar al seu destí, a
causa de l’elevat volum de trànsit durant l’estiu. «Quin sentit té
que la gent que vagi a Lloret hagi
de passar per Blanes, quan els
que volen anar a Blanes ja tenen
un autobús que hi va?», es va
plantejar, tot fent referència a la
línia de bus urbana de Blanes.

Pujol va criticar l’actuació del
Govern català, ja que «des de
l’any 1945 estem fent transport i
tenim la concessió de la Generalitat des de l’any 1987». Des d’aleshores, va aclarir que «hem tingut la conjunció de Tossa, Lloret,
Blanes i l’estació i un servei directe entre l’estació de Blanes i
Lloret». Així va recordar les ex-

Anul·lació d’un servei escolar
A més del canvi de recorregut la
companyia de transport també
ha vist com en els darrers dies
se’ls ha anul·lat el permís per fer
el transport escolar fins el centre dels Àngels de Palamós. Segons va explicar Pujol l’any passat l’empresa va comprar l’empresa Crurisa que s’encarregava
fins aleshores de fer el servei. No
obstant, «des de la Direcció General de Transports de Girona
ens diuen que donaran el permís
a un altre empresa, Sarfa, que té
el dret de prioritat de fer el ser-

vei». Segons va aclarir Pujol «la
llei diu que ho ha de fer la primera vegada que es fa el servei i no
en casos de renovació». El servei d’autobús està contractat pel
Consell Comarcal del Baix Empordà, no obstant, «després d’anul·lar el permís el govern no l’ha
donat autoritzat a ningú».«Ens
veiem obligats a fer el servei perquè no es pot parar i deixar els
nens a terra», va dir. «Ens trobem
amb dues situacions vergonyoses amb les que l’interès públic
no compta per res», va lamentar.

pedicions que té autoritzades
per cadascuna d’aquestes poblacions, així com amb l’estació.
Igualment va assenyalar que
en l’aprovació de tarifes de l’any
passat es va enviar documentació de tots els recorreguts que
realitza l’empresa, inclosos els
ser veis que passen per l’interior
de Blanes i els que no. Per
aquest motiu, va considerar «sospitós» l’actuació del govern català que arriba poc després de l’inici d’un procés judicial, que
està en mans del jutjat número
18 de Barcelona, en el que ell va
denunciar irregularitats de responsables dels ser veis territorials des de l’any 1998 fins el
2003, tot i que «algunes d’aquestes coses encara passen ara i la
Generalitat no fa res». «El juny
de l’any passat vaig presentar
una denúncia contra alguns funcionaris per prevaricació i malversació de fons i curiosament
quan han començat a declarar els
afectats ha passat això», va comentar.

La Comissió i la Regidoria de
Festes de l’Ajuntament de Tordera han preparat per avui la celebració del tradicional Aplec de
Sant Ponç, dia de festa local. La
principal novetat d’aquest any és
la disposició de tots els qui ho desitgin un servei continu d’autocar gratuït des de Tordera fins al
paratge de l’ermita. L’horari de
l’autocar és d’onze a dues del
matí i de dos quarts de cinc a dos
quarts de vuit de la tarda. La sortida de Tordera és des de la parada d’autobús de la plaça de la
Concòrdia, mentre que la parada a Sant Ponç està situada a la
cruïlla entre Sant Ponç i Àgora
Parc.
El programa d’actes de la festa manté les activitats tradicionals. Així els veïns que vulguin
poden acompanyar fins l’ermita
els gegants de Tordera, que sortiran des de la finca de Can Freixas. A les dotze es farà la benedicció de les roses de Sant Ponç
i tot seguit hi haurà l’Ofici Solemne amb l’acompanyament de
la Cobla Costa Brava. A continuació, com cada any, es farà la
processó per l’esplanada de l’ermita, amb la participació de la
Colla de geganters i grallers de
Tordera, i el cant dels Goigs de
Sant Ponç. Una hora més tard
sonaran tres sardanes amb la
mateixa Cobla i a les dues del
migdia es farà l’arrossada popular que la Comissió de Festes
prepara cada any per a unes
2.000 persones i que compta
amb la col·aboració d’una trentena d’establiments locals que
cedeixen els ingredients. A la tarda s’han previst els jocs infantils,
a partir de dos quarts de cinc, i
una audició de sardanes amb la
Cobla Costa Brava i la Cobla Blanes Orquestra.
Com cada any, l’organtizació
recorda que en compliment de
la normativa vigent de prevenció
d’incendis de la Generalitat de
Catalunya, no es podrà fer foc al
bosc. Per aquest motiu s’habilitaran quatre espais per cuinar n
què hi haurà carbó per a tothom.

TREBALL

El delegat del SOC de Girona visita
la Fira Forma’t i Ocupa’t de Blanes
La mostra, que s’organitza per primer cop, inclou conferències
DdeG, Blanes.

El delegat dels ser veis territorials de Girona del Ser vei d’Ocupació de Catalunya (SOC),
Joan Bazán, va visitar ahir la primera edició de la Fira Forma’t i
Ocupa’t, que es porta a terme
aquests dies a la carpa del pavelló d’esports de Blanes. Bazan

va subratllar les activitats que es
porten a terme des del SOC i va
explicar que la iniciativa a Blanes , de caràcter municipal, consisteix en l’oferta informativa de
diversos expositors. Igualment
s’ofereixen xerrades vinculades
amb el món laboral i formatiu.
Així, mentre que dimarts se’n va

fer una sobre la formació d’adults al centre Es Piteus, ahir
se’n va portar a terme una altra
sobre beques al Regne Unit a
l’Escola Oficial d’Idiomes. Les
activitats estan dirigides a tot tipus de públic, tot i que al matí la
Fira rep la visita dels escolars
del municipi.
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VISITA. El delegat del SOC de Girona va recórrer els expositors de la carpa.

