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BENESTAR

Tossa haurà de pagar el cost de l’execució
de la sentència referent a la vila romana

Tordera acull un
taller formatiu pels
cuidadors no
professionals de
persones depenents

Mundet (PSC) confia poder acordar amb els propietaris una permuta de terrenys

DdeG, Tordera.
E.Padilla, Tossa de Mar.

Els propietaris d’una part dels
terrenys inclosos dins l’espai de
la vila romana dels Atmetllers,
de Tossa de Mar, han reclamat
el pagament a l’Ajuntament de
la localitat de «les costes de l’incident de l’execució de la sentència, que es quantifiquen en
2.190,08 euros pel que fa a honoraris d’advocat i de 176,66 euros pel que fa als honoraris del
procurador», segons un document dipositat pels demandats
al Jutjat del Contenciós Adminstratiu número 1 de Girona.
Així mateix, l’advocat de la part
demandant, ha emès una factura pel valor del primer import dirigida al consistori tossenc, mitjançant la qual es demana el pagament «que correspon satisfer a
l’Ajuntament en virtut de la condemna de costes operada».
L’alcaldessa de Tossa, Pilar
Mundet (PSC), va assegurar
ahir que «les costes d’aquest procés es poden evitar si s’arriba a
un acord amb els propietaris», en
el que el consistori treballa actualment dins el context de la revisió del Pla General del municipi, segons va explicar.
La intenció de l’Ajuntament
és taxar el valor dels terrenys,
per la qual cosa es podria requerir la intevenció de la Junta
d’Expropiació, per tal que un
conveni urbanístic de compensació –o sigui, una permuta de
terrenys– possibiliti que els
propietaris de la finca afectada
obtinguin un espai equivalent a
tocar d’una altra finca que poseeixen dins el terme municipal
de Tossa.
Tammateix, Mundet va excusar que no podia «avançar de-
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ZONA DE VALOR ARQUEOLÒGIC. Tossa confia obtenir aviat la propietat de tot el sòl del jaciment.

talls» sobre el cost d’expropiació dels terrenys afectats,
964,25 metres quadrats de sòl
que corresponen a l’àrea on
s’emplaça l’impluvium de la
casa romana. Segons ha pogut
saber Diari de Girona, els propietaris no estan d’acord amb el
preu ofert, però Mundet va assegurar que reconeixen que «no
val la pena tenir 900 metres de
terreny dins una zona arqueològica» i que els ser veis jurídics
del consistori treballen junt
ament amb l’assessor dels particulars per acordar un justipreu.
L’alcaldessa va mostrar-se

ahir confiada respecte a l’obertura d’una «via de negociació» a
través de l’adecuació del Pla General, que servirà, va dir, per començar a resoldre «temes encallats» des de fa temps. La revisió
urbanística, va recordar, comporta a més l’execució d’un vial
per sobre els terrenys on s’emplaça el jaciment arqueològic.
Sentència ferma

La sentència esmentada, que
és ferma, va ser dictada pel mateix Jutjat del Contenciós de Girona el 24 de febrer de 2005. El
text legal va explicitar que l’Ajuntament de Tossa havia portat

a terme obres d’excavació dins
terrenys de titularitat privada
sense el permís dels seus propietaris. El jutge va considerar
«contrària a dret» l’ocupació d’aquest 964,25 metres quadrats
de terreny. Pocs dies després,
Mundet, ja alcaldessa, es va
mostrar «sorpresa», segons va
dir en aquell moment, pel to de
la sentència, ja que les obres
d’excavació ja havien arribat a
terme. L’estiu de 2005 un altre
jutge de la mateixa sala va considerar que el consistori podria
cometre si no acatava immediatament la sentència i retornava
els terrenys als propietaris.

L’Àrea de Benestar Social,
Creu Roja i l’Organisme Autònom de Ser veis Comunitaris
organitzaran a Tordera un
curs de formació bàsica per a
cuidadors de persones depenents que no tinguin titulació
en aquest àmbit. El curs
tindrà lloc al local de Creu
Roja els dies 15, 22 i 29 de novembre i 11, 13 i 20 de desembre, en horari de set de la
tarda a dos quarts de deu del
vespre. El curs-taller està
adreçat especialment a totes
les persones que tenen al seu
càrrec persones depenents i
necessiten rebre informació
per portar a terme aquesta activitat amb el màxim de garanties.
El curs està adreçat especialment a les persones que
tenen al seu càrrec persones
depenents. En aquest sentit,
el curs pretén donar informació bàsica i molt gràfica sobre
diferents temes relacionats
amb la salut, l’alimentació, la
higiene, la cura de la pell, la
incontinència, les demències,
la mobilitat i sobre l’experiència de cuidar, entre d’altres aspectes d’interès. Tots
els que participin al curs rebran una guia pràctica i un
DVD sobre aquesta temàtica.
Per totes les persones interessades en par ticipar al
curs, s’ha organitzat una sessió informativa que tindrà lloc
a la Biblioteca Municipal de
la localitat el pròxim 8 de novembre a les vuit de la tarda.
Aquest curs que Tordera
acull disposa del supor t de
l’Institut Català de la Salut i la
Diputació de Barcelona.

FESTES

Viladrau reparteix 3.500 kg de fruits durant la Fira de la Castanya
Guardonen la Diputació del Girona amb la Castanya de Plata per la seva contribució al progrés del municipi
Esteve Puig, Viladrau.

El municipi de Viladrau s’associa amb l’aigua, però també és
terra de castanyes. Al voltant
d’aquest fruit tardorenc la vila
va celebrar una Fira que enguany ha arribat a la seva dotzena edició amb una concurrència que, segons els organitzadors, ha estat de 18.000
persones, que van comprar
3.000 quilos. de castanyes crues
i 500 més de torrades . Els bosquerols i els silvicultors del
Montseny afirmen que les castanyedes de la zona son les millors de Catalunya.
Els actes van començar divendres passat amb el lliurament de la Castanya de Plata a
la Diputació «pel seu suport als

projectes socials, esportius, mediambientals i culturals del municipi», segons va dir l´alcalde,
Eudald Formatè. També va ser
lliurat el Pelló de Plata a la il·lustradora Pilarin Bayés, «perquè a
través dels seus dibuixos ajuda
la mainada a entendre i estimar
el nostre país», indica l’acord
pres per l’Ajuntament .
Les 25 parades de la plaça
Major i els carrers del costat

El guanyador del
concurs de menjar
castanyes va
ingerir-ne 420
grams en 20 minuts
■

van presentar les novetats culinàries dels artesans locals, des
de pastissos fins a bunyols. Nacho López, portaveu del centre
Cultural Europeu de la Natura,
entitat responsable de la organització, va explicar que aquesta fira «es distingeix de les altres
de Catalunya perquè totes les parades són de veïns del poble i els
productes a base de castanyes que
ofereixen han de ser elaborats per
ells mateixos, es a dir, no s’admeten forasters». López va afegir
que la fira s’ha consolidat amb
un èxit sense precedents de visitants «perquè a més de poder
comprar i degustar castanyes,
s’ofereixen actes alternatius per
la gent que vol passar un dia d’esbarjo en aquest poble del Mont-

seny».
Dos dels actes amb més espectadors van ser les representacions al carrer de La càfila
del cavaller d’Espinzella i d’El
Ball de les bruixes, un homenatge a les catorze dones de Viladrau que van ser aniquilades
per la Inquisició, acusades de fetilleres, en uns 2 i 3 de novembre de 1617 que van culminar en
una gran calamarsada a la conca del Ter.
Menjadors de castanyes torrades

Abans, però, es va celebrar el
tradicional concurs de menjar
castanyes,on el veí de Viladrau
Josep Muniesa, es va proclamar
vencedor després d’injerir 420
grams de fruits torrats en no-

més 20 minuts. Els amants a la
natura també van poder gaudir
dels boscos del Montseny
acompanyats d’ un guia, que els
va mostrar castanyers més que
centenari. El tast gastronòmic a
base de castanyes ofert per 13
restaurants fou degustat per 600
persones.
El programa de la Fira de la
Castanya es perllongarà fins el
diumenge dia 12 amb una caminada popular, ballada de gegants, teatre i, principalment,
xerrades i tertúlies de caràcter
científic sobre el castanyer i la
seva viabilitat econòmica, amb
la par ticipació d’experts en la
matèria com Josep Mataró, enginyer tècnic agrícola, reconegut silvicultor del Montseny.

