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La Selva
Cristina González, Tordera

El malestar dels veïns de la urbanització les Farreres de Tordera es va fer pal·lès ahir quan
més d’un centenar de persones
van tallar la carretera de Fogars
en protesta pel que consideren
un tracte desigual de l’Ajuntament vers els veïns. El president de la Junta de Compensació de la Urbanització, Josep
Lluís Pardo, va explicar que «les
manifestacions continuaran fins
que l’alcalde no doni a tots els
veïns un tracte d’igualtat».
Per Pardo, l’Ajuntament no
reconeix els pagaments «de fins
a 600.000 de les antigues pessetes» que molts veïns van fer per
subvencionar un projecte de reparcel·lació que mantenen «segrestat» fins que l’alcalde no els
garanteixi que els «morosos» el
pagaran com ells ja van fer en el
seu moment.
En el marc del més que probable canvi de sistema de gestió de la urbanització Les Farreres, que en l’actualitat està
gestionat per una Junta de Compensació i que per un decret
d’alcaldia establert el passat 19
de maig passarà a ser Sistema
de Cooperació, els veïns que
sempre han estat a favor d’aquest canvi de gestió van voler
defensar-se de les acusacions
fetes pel president de la Junta,
José Luís Pardo, que assegurava que «estan perseguits per la
justícia». Segons el portaveu de
l’Associació de Veïns –AV– que
han estat contraris a la gestió de
la Junta, Francesc Borràs, «si estem perseguits per la justícia per
impagaments, tal com diu Pardo, només demanem, i sempre ho
hem demanat a les reunions, que
ho demostri amb papers, factures
i rebuts en els quals hi consti el
NIF, l’IVA i el que calgui». A
més, segons el por taveu dels
veïns opositors «la Junta ja no
hi estava inscrita en el Registre
d’entitats urbanístiques l’any
1996, i fins el 2002 no es va legalizar, per tant han estat cobrant –la Junta– com a tal duEsteve Puig, Arbúcies

Els principals carrers i places
d’Arbúcies canviaran avui el seu
aspecte habitual amb motiu del
Concurs de Catifes de Flors del
Montseny com a pròleg de les
típiques Enramades, declarades per la Generalitat Festes
Tradicionals d’Interés Nacional
de Catalunya.
La flora del territori ser veix
per ornamentar les principals
vies urbanes. Ginesta, gallarets,
acàcia, pi sec i moltes altres
espècies s’utilitzen per fer unes
autentiques obres d’ar tesania
admirades pels autòctons i per
la gent vinguda d’arreu de les
comarques gironines, d’Osona i
de Barcelona i la seva àrea metropolitana. Es tracta de posar a
prova el bon gust i la iniciativa
de les colles de veïns que amb
el seu treball honoren el cognom atribuït al municipi de Vila
Jardí del Montseny.
El procés creatiu comença diverses setmanes abans de la
Diada ja que primer cal un disseny, sovint vinculat a l’actualitat, tot i que també pot contenir
dibuixos abstractes o formes
geomètriques, per citar alguns
exemples. Després s’ha d’anar
a buscar als prats i boscos de la
zona les flors adients per cada
projecte. Un cop es té la flor s’ha
de triar perquè estigui a punt
per posar a sobre l’estora, una

TORDERA

Veïns de les Farreres tallen la carretera per
denunciar el tracte desigual de l’Ajuntament
L’AV afirma que la Junta els acusa de morosos sense tenir cap paper que ho certifiqui

CARLES COLOMER

MANIFESTANTS. Un centenar de persones van tallar la carretera de Fogars en protesta contra l’alcalde.

rant aquest període, on són
aquests diners?». Sobre aquest
darrer aspecte, Diari de Girona ha tingut accés a la carta certificada on s’estableix això mateix a data del 4 de juliol de 1996.
Segons Borràs, «amb el canvi de sistema que es pensa fer, i
que apareixerà al DOGC la propera setmana, l’únic que volem
els veïns de Les Farreres és pagar perquè l’Ajuntament comenci les obres i hi hagi transparència en la gestió, perquè no ens en
fiem de la Junta». Igualment,
respecte a les acusacions del

president de la Junta, el portaveu de
l’AV de Les Farreres, va al·legar que «els 137 parcel·listes haurem de presentarnos en el jutjat per saber perquè
se’ns busca». Per una altra banda, el portaveu dels veïns va demanar a Pardo que «presenti el
document públics que li reclama
l’Ajuntament de Tordera –projecte de reparcel·lació– des de fa
més de 2 anys i que ens deixi en
pau a nosaltres, perquè està mentint a d’altres parcel·listes dientlos que estem perseguits i debem
diners».

Sobre el projecte de reparcel·lació llargament esperat pel
consistori municipal, el mateix
president de la Junta de Compensació, José Luís Pardo, va
explicar ara fa unes setmanes
que aquest està redactat i ha estat vist per un notari, però que
no s’entregarà a l’Ajuntament
fins que l’alcalde compleixi una
sèrie de condicions que, segons
Pardo, es van establir durant el
8 d’abril. Entre aquestes condicions hi constava que s’anul·lessin tots els acords amb els no
adherits –els membres que es-

FESTES

Arbúcies enceta avui les Festes de les
Enramades atapeint els carrers de flors
La construcció de les catifes florals comença una setmana abans
feina que es fa sis dies abans. No
deixa de ser paradoxal que l’art
de confeccionar catifes por ti
tanta feina i duri tan poc. Possiblement un dels encants de les
catifes és que són efímeres, fetes per gaudir en poques hores.
Avui de bon matí comença
l’espectacle que es perllongarà
fins l’hora de dinar. I es que val
la pena veure com els catifaires
dibuixen les estores a la calçada i després les emplenen de
flors.
La novetat d’aquesta edició
es que primera vegada s’atorgaran quatre premis: a la millor
catifa en conjunt, a la que tingui
més varietat de flors, a la del millor disseny i a la mes original.
A les sis de la tarda el jurat classificador proclamarà la catifa
guanyada. Estarà format pels representants de la Federació de
Pobles Catifaires de Catalunya
formada per Arbúcies, Blanes,
Caldes de Montbui, la Garriga,
Sitges i Ripollet. A les set de la

taven a favor del sistema de Cooperació–; que constessin les
obres fetes per la Junta en els
anys de la seva gestió; assegurar el cobrament a tots els propietaris per la via de constrenyiment de totes les quotes
aprovades per la Junta, i que l’Ajuntament es comprometés a
tramitar i fer efectiva l’expropiació dels veïns no adherits
que entrebanquessin la gestió
de la Junta.
Cal aclarir que, durant les
darreres setmanes, membres
de la Junta de Compensació han
dut a terme diverses manifestacions acusant l’alcalde, Joan
Carles García –CiU–, de «prevaricació i d’actuar de manera
injusta afavorint els veïns contraris a la Junta». A més, el president, José Luís Pardo, ha
emès un comunicat als veïns de
Tordera en què s’estableix, entre altres coses, que «no s’entén
ni s’accepta el suport per part de
l’alcalde als que no han pagat
res, en particular als membres de
l’AV de la urbanització de Les
Farreres, a qui ha dispensat per
escrit de pagar les quotes de la
Junta de Compensació».
Sobre això, el por taveu de
l’AV de les Farreres, Francesc
Borràs, va convidar Pardo a fer
públic tot això amb documents
i va negar que l’alcalde els haguès dit res sobre el tema. Com
a punt i final, cal dir que els
membres de la Junta de Compensació han assegurat que,
respecte al canvi de sistema de
gestió, ho impugnaran «absolutament tot» perquè no es dugui
a terme.
quatre de la tarda, es podran
contemplar estàtues humanes
als carrers ornamentats
La regidora de Comerç i Turisme, Anna Tornés, va comentar que «aquesta jornada es la
més multitudinària de tot l’any
perquè es el que atrau a més visitants d’arreu de Catalunya i
per això es conver teix en
excel·lent element de promoció
del municipi». Segons la Guardia Municipal, l’any passat la
vila va rebre 18.000 visitants.
Preàmbul de les enramades
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EFÍMER. Les obres són confeccionades per morir en pocs dies.

tarda, començarà la cercavila
que trepitjarà els carrers ornamentats, formada per gegants,
capgrossos, grallers, xanquers,
bandes de música i grups d’animació popular.

Durant tota la festivitat hi
haurà una fira d’ar tesans a la
placeta de Can Reus i a la plaça
de la Vila una mostra de varietats de flors usades en la confecció de les catifes Des de les

El Concurs d’Alfombres de
Flors del Montseny es el
preàmbul de les típiques Festes
de les Enramades que comencen el proper dijous, al capvespre, a la plaça de la Vila amb
una botifarrada popular. A partir d’aleshores i fins el dia 21, hi
haurà la típica dansa, cercaviles
amb destrals enceses, balls vuitcentistes –xotis i vals–, sardanes, concerts i concursos de ninots i de rodolins. Amb aquest
ventall d’activitats la gresca i
l’animació resten assegurats.
L’alcalde del municipi del
Montseny, Roger Zamorano, va
manifestar que les catifes i les
Enramades «serveixen per donar a conèixer la personalitat de
la gent d’Arbúcies que estima les
seves tradicions ja que es viuen
amb molta intensitat».

