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La Selva

VILOBÍ D’ONYAR

ARBÚCIES

Un tronc està penjat d’una línia de telèfon
a Sant Dalmai per evitar talls en el servei

Més de 300
escolars visiten
la mostra sobre
la toponímia de
Catalunya

Una de les línies de
telèfon que passa per la
urbanització de Can
Bells sosté un petit
tronc des de fa tres mesos. És la solució que
s’ha trobat després que
es decidís treure l’arbre
sense que el servei fos
alterat.
■

DdeG, Arbúcies.

Cristina González, Vilobí d’Onyar.

Una de les finques de la urbanització de Can Bells de Sant
Dalmai, dins el terme municipals de Vilobí d’Onyar, té una
branca de pi sostinguda a la línia telefònica. Aquest tros de
branca de pi resta sostingut pels
fils de telèfon des de fa tres mesos aproximadament, segons
van assegurar veïns de la zona.
L’emplaçament de la resta de
pi que existia abans el feia especialment conflictiu en un sentit tècnic ja que, en el cas que hi
hagués algun incident o el pi cedís, podia deixar sense línia de
telèfon els veïns de la zona.
Segons alguns veïns, quan es
va veure que l’escorça de l’arbre
havia quedat atrapada a la línia
de telèfon es va avisar directament la companyia. Va ser el mateix Ajuntament de Vilobí qui va
ocupar-se d’avisar la companyia
de telèfon, que va respondre
que per tallar l’arbre s’havia de
fer a través del mateix propietari de la finca, ja que aquesta és
privada. Finalment, l’amo de la
finca va autoritzar que es tallés
el pi.
El pas següent va ser fer venir

OPINIÓ

DdeG

BRANCA. El veí de la finca va haver de tallar l’arbre per impedir problemes de línia.

un professional. Sobre la marxa,
l’encarregat de fer desparèixer
el pi va veure que la feina no es
podia enllestir de manera definitiva; si es tallava tot l’arbre, incloent la part que envoltava la línia, hi podia haver problemes
amb el fil. La solució va ser deixar justament aquella branca
que estava en contacte amb la línia de telèfon. El resultat: una
branca de pi, d’aproximadament
mig metre de longitud i uns tres
quilos de pes, que resta sostinguda a l’aire sobre el fil de telèfon des de fa tres mesos.
Segons veïns de la zona, «al final la branca acabarà podrint-se
i caient a terra, cosa que no comportarà cap perill perquè sota hi

ha un rec i no hi passa ningú».
Tot i això, l’anècdota no deixa
de ser curiosa perquè un cable
que sosté un petit tronc d’arbre
no és una cosa que es vegi cada
dia. I més quan el tronc té la missió, indirectament, de donar el
ser vei telefònic a tot un poble.
Les queixes i els avisos van
començar ara fa un any, segons
informen alguns veïns, quan es
va veure que l’arbre començava
a tocar la línia. Tot i que la perillositat del fet era qüestionable
en el seu moment perquè podia
afectar la comunicació dels terrenys continus i no pas la integritat física d’alguns veïns, la solució ara resta penjada d’un fil.
I aquesta solució finalment

caurà vençuda pel pas del temps
i les inclemències del clima. La
urbanització de Can Bells de Vilobí d’Onyar es troba a la carretera 533, al quilòmetre 14,200.
Segons altres veïns, en aquestes darreres setmanes hi ha hagut tallades d’arbres a d’altres
zones de la urbanització, tot i
que per motius ben diferents.
Alguns dels residents a la zona
van destacar que hi ha situacions semblants a l’explicada
anteriorment: «Ja que molts de
nosaltres tenim arbres que passen molt a la vora de fils de telèfon», va explicar un dels veïns
sense donar-li importància. De
tronc penjat amb fils, però, només n’hi ha un.

Més de 300 escolars d’Arbúcies participen en les visites a
l’exposició Mots amb arrels.
Els noms de lloc ens parlen.
Aquesta exposició, que es
pot veure al Museu Etnològic
del Montseny fins el 17 de
maig, presenta la gran riquesa toponímica del nostre país.
L’exposició explica com els diferents noms de lloc: de pobles, ciutats, muntanyes,
rius... són el fruit de la relació
dels habitants d’un territori
amb el seu entorn al llarg de
centenars d’anys.
A través dels diferents plafons en què es divideix l’exposició, el visitant pot descobrir la gran varietat i riquesa
dels topònims catalans i pretén ser un element de difusió
i preser vació. Aquesta exposició està organitzada conjuntament per la Fundació Caixa
de Sabadell i la Comissió de la
Toponímia de Catalunya.
En la visita es posa de manifest el valor de la Toponímia
com a ciència que estudia els
noms de lloc. Molts topònims
que trobem a les nostres contrades fan referència a la seva
història, al seu origen i ens
parlen de les diferents cultures que han deixat petja a la
nostra terra: ibers, romans,
germànics, àrabs, jueus...
De la gran riquesa toponímica en donen fe els diferents
plafons on es presenten una
selecció de noms. Aquesta
mostra es completa amb un
ordinador interactiu que permet recercar la toponímia de
Catalunya.

TREBALL

MOBILITAT JOAN Ferrer i Bernat

La feina ben feta...
a feina ben
feta no té fronteres» o «Som
sis milions» són
dos dels eslògans
promocionals de
l’anterior govern
català que van generar més comentaris. El segon, ja no serveix, perquè ja arribem als set
milions. El primer, però, sempre
serà vàlid a l’Administració catalana i a qualsevol altre administració, o fins i tot particular.

L

DES DE FA ANYS, parlem de la necessitat de millorar les comunicacions a la Costa Brava sud
i l’alt Maresme. De moment, i
després de molta lluita, ja es
van eliminar els semàfors de
Can Bartolí de Tordera i es va
col·locar una rotonda que ha
suposat un notable èxit. També, després de molts entrebancs, es va millorar la carretera de Blanes a Tordera i es va
construir un carril bici molt
utilitzat per ciclistes i vianants.
En aquest vial, l’únic que cal es
extremar les precaucions a les
cruïlles on es poden trobar cotxes, bicicletes i persones. En

qualsevol topada, ja sabem qui
té les de perdre.
Parlant de comunicacions
per carretera, però, queden diversos temes pendents. El que
darrerament ha generat més
polèmica ha estat el desdoblament de la Nacional II entre
Blanes i Tordera, un tema que
pel que sembla, també té una
clara incidència en el projecte
de millora de les comunicacions entre Palafolls-TorderaBlanes i Lloret. En el cas de la
Nacional II, primer, es va plantejar un traçat que gaire bé
aconsegueix el consens. Quan
des de Blanes es van demanar
unes millores, el projecte empitjora la proposta inicial i s’hi
afegeix un altre traçat alternatiu. Aquest segons traçat, anomenat Tordera no s’aprofundeix perquè des de Madrid es
pensa que tothom vol el que
han batejat amb el nom de Blanes i que trinxa els paratges

➾ «Cada cap de
setmana de més de
dos dies tornarem
a tenir retencions»

del Vilar i Sant Daniel. El que
semblava un acord majoritari
s’ha transformat amb dues visions totalment oposades entre els ajuntaments de Blanes
i Tordera i una preocupació i
mobilització veïnal.
No s’ha avançat gens i les indecisions han dividit el territori i s’ha generat un embolic
similar al que hi ha hagut amb
les entrades de la final de la
champions. Tothom en parla,
però, molt poca gent en té. Per
acabar-ho d’arreglar, els alcaldes de Blanes-Lloret i Tossa
van pactar amb la Generalitat
que no hi hagués autopista fins
a Lloret. El Pla d’infrastructures encara preveu aquest projecte. De moment, cada cap de
setmana de més de dos dies o
tots els de l’estiu tornarem a tenir retencions, encara que
aquestes no surtin a les informacions de trànsit, habitualment molt centrades a Barcelona. Per tant, la feina ben feta
no té fronteres, però, la feina
mal feta no té futur i com sempre, els principals perjudicats
són els ciutadans de carrer, en
aquest cas de carretera.

CARLES COLOMER

FIRA. S’ha instal·lat a la carpa, al costat del pavelló d’esports municipal.

Blanes posa en marxa la fira Forma’t i
Ocupa’t amb exposicions i xerrades
J.A.G., Blanes.

L’Ajuntament de Blanes va posar en marxa dilluns la primera
fira Forma’t i Ocupa’t, que pretén donar a conèixer les possibilitats existents tant a estudiants com aturats de qualsevol
edat. La fira, que es pot visitar
fins divendres, s’ha ubicat a la
carpa, al costat del pavelló d’Esports. Així, s’han instal·lat diversos expositors sobre cicles

formatius, estudis universitaris,
escola taller i taller d’ocupació,
assessorament per emprenedors i recerca activa de feina,
entre d’altres. A més de l’oferta firal, també s’han programat
xerrades sobre aspectes concrets, com per exemple una sobre beques al Regne Unit a l’Escola Oficial d’Idiomes. Les activitats de la iniciativa, de caràcter municipal, són gratuïtes.

