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SERVEIS

POLÍTICA

Els ajuntaments del Montseny creen una
plataforma per millorar el transport públic

Casadesús (CiU)
critica la manca
d’atenció del
Govern als
pobles petits

Els set consistoris del
Baix Montseny se senten oblidats per la gestió dels transports públics que planteja la
Generalitat ja que, «un
cop més», els han deixat fora dels circuits de
bus interurbà que arriben fins Santa Coloma.

■

DdeG, Anglès

David Quintana, Arbúcies.

Hostalric, Riells i Viabrea, Breda, Arbúcies, Sant Hilari Sacalm, Fogars de la Selva i Massanes fan front comú per millorar els transpor ts públics del
Baix Montseny i critiquen que
la Generalitat, «un cop més», els
hagi deixat fora dels circuits
que uneixen els pobles de la Selva Interior amb Girona i Barcelona.
Per tal de fer força davant les
institucions, representants dels
set municipis van crear el passat dijous la Plataforma per la
Millora del Transport Públic de
la Selva Interior, que neix amb
la voluntat de dotar la subcomarca del Baix Montseny d’una
xarxa mancomunada d’autobusos interurbans que connectin
els nuclis amb les zones industrials i les estacions de tren de
Riells i Viabrea-Breda, Hostalric i Maçanet-Massanes.
L’increment de les freqüències de pas dels trens per les citades estacions també és una de
les reivindicacions de la nova
plataforma presidida per Concepció Rodríguez. El seu portaveu, Pere Garriga, va explicar
que «ja fa molt de temps que els
veïns de la comarca de la Selva,
i especialment els de l’anomena-

CARLES COLOMER

HOSTALRIC. La Plataforma demana un increment de l’interval de pas dels trens de rodalies per la zona.

Pretenen formar
una xarxa de bus
mancomunada
entre els set
municipis
■

da Selva Interior, estem patint
greus dèficits en els mitjans de
transport públic».
La poca freqüència de parades en les estacions de trens
d’Hostalric, Riells i Viabrea-Breda i Maçanet-Massanes, juntament amb la dificultat per facilitar la comunicació dels altres
pobles a aquestes estacions. La
voluntat és la de facilitar una mi-

llora de les intercomunicacions
entre els nuclis urbans i les àmplies zones industrials que envolten aquests municipis, com
també les moltes urbanitzacions. «Aquestes mancances ens
fa molt difícil» explica Garriga,
«poder-nos desplaçar des dels
nostres municipis fins a altres indrets, implicant això molts problemes quan es tracta de realitzar gestions com ara anar al metge, treballar, estudiar o renovar
qualsevol document».
La plataforma creu que potenciar el transport públic per
tal que sigui de més fàcil accés
fomentaria l’ús d’aquest tipus
de transport i s’incrementaria,
beneficiant una bona part de la

societat que no poden o no tenen carnet de conduir, gent
gran, persones amb dificultats,
i tothom que ha d’utilitzar el cotxe diàriament, contant amb els
avantatges d’utilitzar el transport públic envers el vehicle privat.
Per aquest motiu la Plataforma ha plantejat unes les línies
d’actuació que serien demanar
més freqüència de parades de
trens, més accessibilitat amb
autobusos intentant mancomunar-los entre els pobles i zones
industrials, arribar a un conveni entre les empreses implicades (autobús i tren) per aconseguir unes tarifes conjuntes i
millores en el preu.

El cap de llista de CiU per a la
demarcació gironina Eudald
Casadesús ha criticat en la
seva recent visita a la comarca de la Selva el fet que la depuradora d’Anglès i la Cellera només tingui un rètol en el
que es llegeix Anglès.
Casadesús ha recordat
que abans hi havia el nom
dels dos pobles però que ara
ha desaparegut la Cellera. A
l’actualitat, en canvi, aquest
rètol ha desaparegut, i només
es dóna ser vei al municipi
d’Anglès. «Els ciutadans de la
Cellera es pregunten què ha
passat i si s’han quedat sense
depuradora» va dir Casadesús, que defineix aquest
exemple com «una mostra
més de la inoperància del tripartit».
El cap de llista de CiU per
Girona va donar amb aquesta
visita el tret de sortida de la
campanya electoral a la comarca de la Selva.

FESTES

Tordera recupera el
Certasques amb 12 bars
La regidoria de Joventut de
Tordera repren avui el vuitè
Cercatasques, suspès per la
pluja de la passada Festa Major. El Cercatasques començarà a les 11 de la nit des
del parc de la Sardana. Hi participen 12 bars i la festa finalitzarà amb un sessió de discoteca mòbil. El regidor de joventut, Josep Llorens, confirma la participació de dues xaranges.

MOBILITAT

BLANES

Blanes estrena carril bici i la
vianalització del carrer s’Auguer

El Teatre acollirà l’últim
espectacle de Manolo Escobar

Lloret de Mar modificarà el seu pla de senyalització urbana

És un dels actes de la propera temporada
J.A.G., Blanes.

G.S.M., Blanes

Blanes estrenarà aquests dies,
en el marc de la Setmana de la
Mobilitat, un nou tram de carril
bici al passeig de Catalunya
que enllaçarà el barri de La
Plantera amb el mar i la vianalització definitiva del carrer
s’Auguer, que es converteix en
peatonal amb accés restringit
als veïns.
Una altra actuació que es
portarà a terme és la presentació del nou plànol i horari del
transpor t públic urbà i la millora de la plana de mobilitat de
la web de Blanes. Així mateix,
s’instal·laren 40 nous aparcaments de bicicleta i es distri-

buiran 13.000 exemplars del
tríptic «Bicia’t», de difusió de la
bicicleta.
La bicicleta també és protagonista a la Setmana de la Mobilitat de Lloret. Ahir, els regidors Joan Abaurrea i Ignasi
Riera van fer una defensa encesa d’aquest mitjà de transport després de comprovar que
era, després de la moto, el segon vehicle més ràpid per cobrir la distància entre Fenals i
l’Ajuntament, en un experiment protagonitzat per ells mateixos. Els regidors també van
informar de la futura construcció del l’aparcament al passeig del Mar, prevista per a l’oc-

tubre del 2007 i van demanar
col·laboració als veïns perquè
aportin idees al projecte.
Dia sense cotxes a Vilobí

L’Ajuntament de Vilobí
d’Onyar s’ha adherit per segon
any consecutiu a la celebració
del Dia Sense Cotxes i, per
aquest motiu, des del consistori s’ha recomanat que durant
els dies 21 i 22 de setembre es
desplacin a peu. D’aquesta manera, segons el regidor de Governació, Salvador Mar tí, «a
l’hora de fer la compra o qualsevol gestió, s’evitaran els habituals col·lapses circulatoris de
les hores punta».

El Teatre de Blanes acollirà
aquest proper trimestre un espectacle sobre la vida del cantant
Manolo Escobar, segons van
avançar ahir els responsables de
l’equipament en la presentació de
la programació per als propers
mesos. Es tracta d’un muntatge
que consta de dues parts: la vida
de Manolo i l’artista Escobar.
Durant l’espectacle, dirigit per
Xavier Albertí, Escobar interpreta 25 cançons però sense finalitzar cap peça. El muntatge comptarà amb la participació d’un pianista, així com d’un actor, que ha
estat l’autor del text. Segons van
explicar els responsables del teatre es tracta d’un «espectacle, in-

timista i biogràfic amb pinzellades
d’humor».
A més d’aquesta actuació també destaquen diversos actes que
portaran a terme les entitats locals. En aquest aspecte, el regidor de Cultura, Joaquim Valls, va
destacar el cicle de cobla de tardor, concerts per part de la Jove
Orquestra de la Selva, un concert
de Santa Cecilia a càrrec de la
Banda Col·legi Santa Maria i un
concert homenatge a Mozart a
càrrec de la coral polifònica de
Blanes. Igualment, també es
podrà veure l’obra de Fast Food
Syndrome del Grup Reflexes i un
espectacle de reconeixement a
Jesús Crous i Joan Cruells, a càrrec de l’Esbart Joaquim Ruyra.

