Diari de Girona ■ Dissabte, 20 de maig de 2006

La Selva

17

JUDICIAL

LLORET DE MAR

Riudellots de
la Selva nomena
Francesc Coll
nou jutge de
pau del municipi
DdeG, Riudellots de la Selva.

CARLES COLOMER

ESCALINATA DE LES SIRENES. Baixant els graons d’heura, ara es pot contemplar una vista privilegiada sobre la cala de Sa Boadella.

Els Jardins de Santa Clotilde recuperen
l’olor renaixentista dels seus primers anys
La primera fase de la
remodelació dels Jardins de Santa Clotilde
va ser presentada ahir
i el seu renovat esperit
toscà va despertar elogis entre els presents
encara que també es
van deixar sentir les
veus dels crítics.
■

David Quintana, Lloret de Mar.

L’Ajuntament de Lloret de Mar
va presentar ahir la nova cara
dels romàntics Jardins de Santa
Clotilde que la setmana vinent
restaran oberts al públic definitivament. El projecte paissagístic por tat a terme per l’equip
d’Artur Bossy, ha retornat al paratge la seva originària olor renaixentista. Situat sobre un penya-segat amb impressionants
vistes sobre la cala de Sa Boadella, aquest Bé Nacional d’Interés Cultural ha recuperat amb
la inversió de més de 360.000
euros l’aire que li havien tret els
darrers anys d’oblit. «El creixement dels arbres i la seva
abundància extrema havien tapat les vistes que, des dels jardins,
es tenien del front marítim i de
la platja de la Boadella» va comentar Bossy.
La renovació de l’estructura
paisatgística que ha volgut recuperar el seu esperit noucentista va ser però criticada durament pels grups de l’oposició
que van considerar ahir que l’actuació municipal ha eliminat
l’ambient d’intimitat que havia
caracteritzat els Jardins. En
aquest sentit, la portaveu socialista Lucía Echegoyen va preguntar als membres de l’equip
de govern per la «necessitat»
d’eliminar l’esperit tradicional
dels jardins. Pregunta a la qual
el paisatgista va respondre que
la voluntat havia estat la de recuperar la visió inicial dels jardins i mai la d’anul·lar el seu esperit. Per la regidora ecosocialista, Rosa Santamaria, amb la
remodelació els jardins han per-

El consistori de Riudellots de
la Selva va donar la benvinguda al nou jutge de pau el
passat dia 12 de maig, en
marc d’un acte de presa de
possessió que va tenir lloc al
mateix edifici municipal.
El nou jutge de pau del
municipi selvatà serà Francesc Coll, una persona molt
vinculada a diverses entitats
locals i que afronta «amb molta il·lusió i respecte» aquest
nou càrrec.
L’alcaldessa de Riudellots
de la Selva, Montserrat Roura (Convergència i Unió), va
explicar que «ens consta que a
en Francesc li fa molta il·lusió
assumir aquesta responsabilitat i que, alhora, s’ha preparat
molt bé per desenvolupar
aquest nou càrrec».
L’acte de presa de possessió –que es va desenvolupar a
les dependències municipals
amb presència dels treballadors del consistori– va comptar amb el cap dels Mossos
d’Esquadra de Santa Coloma
de Farners, de la Unitat
Bàsica Policial, el degà del
jutjat número 1 de Santa Coloma de Farners, així com el
personal de justícia destinat
al jutjat de Riudellots de la
Selva.
Pel que fa els representants del consistori, l’alcaldessa de Riudellots juntament amb la resta de l’equip
de govern del municipi selvatà, van presidir l’acte que va
comptar també amb l’assistència del personal laboral
del consistori.
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TRADICIÓ. Un dels punts amb més història dels Jardins ha estat remodelat incorporant uns parterres de flors.

Les famílies d’ètnia
gitana tornen a
Tordera i hi acampen
una setmana
J. Alonso, Tordera.
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Visió privilegiada del patrimoni natural.

PRESENTACIÓ. Oliva, Bossy, Laura Bertran i Banyes, d’esquerra a dreta.

dut l’encant que els caracteritzava, «ja no són els jardins del
Marqués de Roviralta, són els
d’en Bossy» va puntualitzar la
portaveu d’ICV.
Els jardins quedaran solemnement inaugurats la setmana
vinent, el dia 25 de maig, amb
una festa que comptarà, probablement, amb l’assistència de
SM els Prínceps d’Astúries.
La segona etapa del projecte,

que tindrà com a projecte estrella la construcció d’una cafeteria-restaurant, un aparcament i
un espai ludicoeducatiu per a
les escoles comença ara a ocupar els pensaments dels regidors del consistori lloretenc. Sobre la segona fase del projecte,
Santamaria va explicar que sospita que l’execució del restaurant malmetrà el bosc de Boadella, limítrof amb els Jardins,

extrem que llegint el projecte
presentat l’octubre passat hauria de quedar descartat, ja que
el consistori es va comprometre
a executar totes les obres de remodelació «dins el perímetre
dels Jardins».
Els primers dies la visita als
Jardins serà gratuïta i s’exposarà una mostra fotogràfica sobre Santa Clotilde i els treballs
de remodelació.

La vintena de famílies d’ètnia
gitana que es desplaça des de
fa mesos per la demarcació va
tornar a Tordera, on durant
una setmana s’han instal·lat a
una zona propera al parc Prudenci Bertrana. Segons va explicar el regidor de Governació, Carles Aulet (CiU), «ens
han explicat que han aconseguit un terreny a Hostalric on
pagaran un arrendament durant tres mesos». No obstant
això, aquest diari no va poder
contactar ahir amb l’alcalde
d’aquesta població per confirmar aquesta informació.
Aulet va assenyalar que durant la seva estada, no s’ha
produït «cap incident imputable amb ells». Igualment va remarcar que «gairebé ningú
s’ha adonat de la seva presència». El regidor va explicar
que l’objectiu del col·lectiu,
majoritàriament provinent de
França, tot i que també altres
països europeus com Itàlia,
Portugal i Romania, «és establir-se a Catalunya».

