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Exigeixen que es desdobli
el tram Maçanet-Tordera
N. Forns

MAÇANET DE LA SELVA

La comissió de Territori
del Parlament de Catalunya va aprovar ahir una
proposta de resolució sobre l’N-II a la Selva que exigeix al Ministeri de Foment el desdoblament del
tram entre Maçanet de la

Un dels accessos a la urbanització Lloret Blau, que signarà
un conveni amb l’Ajuntament per posar càmeres ■ ARXIU

Conveni a Lloret
perquè les
urbanitzacions
tinguin càmeres
a L’Ajuntament garantirà que es

connectin els aparells amb la policia,
però les entitats els compraran
Nuri Forns

LLORET DE MAR

L’Ajuntament de Lloret té
gairebé enllestit un conveni perquè les urbanitzacions puguin tenir servei
de videovigilància, segons
va explicar ahir el primer
tinent d’alcalde, Albert
Robert. Segons aquest
conveni, les entitats de
conservació de les urbanitzacions que no estan
recepcionades pel consistori són les responsables
de comprar les càmeres i
del seu manteniment, i
l’Ajuntament garantirà
que els aparells estiguin
connectats a un servidor i
a la Policia Local.
Abans que es redactés
el conveni, fa uns anys, la
urbanització de Serra
Brava ja va instal·lar càmeres pel seu compte, però és la única de Lloret que
en té i en els darrers anys
moltes altres urbanitzacions han mostrat interès
a tenir-ne. La primera urbanització amb la qual se
signarà un conveni d’aquí
a un parell de setmanes
serà Lloret Blau, segons
va dir Albert Robert. El
president de l’entitat de
conservació de Lloret

Blau, Miguel Moreno, va
explicar que ja fa dos anys
que volen instal·lar càmeres de seguretat perquè
consideren que hi ha poca
presència policial a les urbanitzacions “i l’índex de
robatoris i delinqüència
va a més”, va dir. L’assemblea de la urbanització va
aprovar el projecte, que
tindrà un cost de 70.000
euros per adquirir cinc càmeres (una per a cada entrada a la urbanització)

La xifra
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70.000

euros és el cost de les càmeres de seguretat que comprarà Lloret Blau i que es connectaran amb la policia.

més cap a 4.000 de manteniment anual. El cost va
a càrrec dels parcel·listes.
A Lloret Blau hi ha 626
parcel·les, de les quals
400 estan construïdes.
“Entenem que és un mitjà
dissuasiu, i ens consta per
altres pobles que posant
càmeres ja baixa la delinqüència.” ■
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Selva i Tordera, que actualment està descartat. En la
moció es demana que “es
reafirmi el caràcter estratègic de l’autovia A2 entre
Maçanet de la Selva i Tordera, s’assumeixi de nou la
necessitat de la seva duplicació i s’ordeni la continuació de l’actuació que ja havia començat” i que, en el

cas que Foment no estigui
disposat a impulsar les
obres, “traspassi a la Generalitat la competència de la
carretera i els recursos necessaris per completar el
desdoblament”.
La proposta va tenir els
vots favorables de Junts
pel Sí i el PSC, mentre que
Ciutadans i Catalunya Sí

que es Pot es van abstenir i
el PP i la CUP hi van votar
en contra.
La proposta la van presentar els diputats de
Junts pel Sí Jordi Orobitg i
Natàlia Figueras. ERC de
Maçanet va valorar molt
positivament l’aprovació,
però va dir que demostra la
“incoherència” de l’equip
de govern de Maçanet de la
Selva, perquè Figueras,
com a part del grup de CiU
a Maçanet, va votar en contra d’aquesta moció, presentada per ERC (a l’oposició). ■

