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L’oratori islàmic de Sant Hilari, a
punt per obrir la pròxima setmana
La creació d’una possible «mesquita» al poble va generar el gener del 2016 una forta polèmica
veïnal El centre de culte està ubicat en una nau de 300 metres quadrats del polígon de Mas Garriga
R.A SANT HILARI SACALM

El regidor Jaume Pujadas.

El regidor de la
CUP de Blanes
Jaume Pujadas
renunciarà avui
al seu càrrec
R.A. BLANES

■ El regidor de la CUP de Blanes
Jaume Pujadas renunciarà al seu
càrrec en el ple municipal previst
per a avui a les set de la tarda. Així
ho va confirmar l’edil a Diari de
Girona, especificant que la renúncia ve motivada per motius
personals i professionals, però
també pel pacte de la formació de
fer un relleu als dos anys de legislatura. «Ha estat interessant conèixer l’Ajuntament de prop i des
de dins i la valoració que en faig és
positiva», va ressaltar ahir Pujadas, qui va lamentar, però, que les
«mancances» apreciades des de
fora «són reals». «Això m’entristeix
una mica», va afegir el regidor de
la CUP. El càrrec el passarà a ocupar Laia Buixeda.
Aquest relleu es produeix només tres mesos després que la regidora de la CUP Clara Castrillo
també renunciés al seu càrrec
com a edil municipal. Castrillo va
ser substituïda per Joan Rota.

■ El nou centre de culte islàmic
de Sant Hilari Sacalm podria obrir
les seves portes la pròxima setmana. Així ho va confirmar ahir l’alcalde, Joan Ramon Veciana (PIG),
qui va explicar que la comunitat
musulmana ja ha presentat la llicència d’activitat a l’Ajuntament,
qui ara està revisant que tot sigui
correcte per donar l’últim vistiplau. «Si tot va bé, ja podria obrir
la pròxima setmana», va puntualitzar el batlle hilarienc.
El nou oratori islàmic s’ha traslladat en una nau d’uns  metres quadrats del polígon de Mas
Garriga, ubicat a uns deu minuts
de distància del centre de la localitat selvatana. «Estan contents
amb aquest espai perquè és tranquil, no genera conflictes veïnals
i s’hi pot arribar caminant», va valorar Veciana.
La comunitat islàmica ha hagut
d’esperar gairebé dos anys a poder traslladar-se definitivament al
nou oratori. El procés va arrencar
a principis del , quan aquesta
comunitat va començar a mirar
naus en diferents espais de la localitat on ubicar-hi el nou centre
de culte, ja que el garatge on es
reunien fins ara al carrer Piscina
els havia quedat petit. Per tal de
facilitar el canvi, l’equip de govern
(PIG) va aprovar en el ple la modificació del Pla General d’Ordenació Urbana (POUM) per permetre que es pogués fer un ús religiós de les zones industrials.
Aquella decisió va generar la
indignació d’un grup de veïns,
que s’oposaven al fet que la comunitat islàmica tingués l’opció de

EDICTO
YO, CONCEPCIÓN DE LOS REYES ARIAS GALLEGO, notario de Lloret de Mar, del Ilustre Colegio de Cataluña,
con despacho en Passatge Sant Pere número 6 1º, hago constar:
Que ante mí se tramita acta de notoriedad, (número de protocolo 1909) instada por DOÑA ANA (también
conocida como ANNA) TORRAS CURCOLL, mayor de edad, viuda, jubilada, nacida el día uno de febrero
del año mil novecientos veintisiete, vecina de Lloret de Mar, con domicilio en Passatge d'Hongria, número
4 - Urbanització Cala Canyelles, y provista de D.N.I. número 40.226.484-J; , para hacer constar un exceso
de cabida de que es la diferencia que consta en el Registro y la superficie actual real de la finca: URBANA:
PARCELA NÚMERO TRESCIENTOS ONCE.- Una parcela edificable en municipio de Lloret de Mar, Urbanización
Zona Residencial Cala Canyellas, hoy: Pj Hungria, número 4-bis, de cuatrocientos metros cuadrados de
superficie, hoy según reciente medición tiene una superficie de cuatrocientos cincuenta y cinco metros
con sesenta decímetros cuadrados (455,6 m2). LINDA, Este, acantilado de la finca matriz; Norte, acceso
peatonal; Nordeste, parcela diecisiete; Sur, acantilado de finca matriz en parte y en parte línea de la Zona
Marítimo Terrestre por deslindar oficialmente; Oeste, parcela trescientos diez. LINDEROS ACTUALIZADOS:
Norte, acceso peatonal, hoy calle Hungría, que es por donde tiene acceso; Nordeste, parcela diecisiete
(17), titular DON JUAN CARLOS LUNA BRIÑARDELI, calle Hungría, número 6 con referencia catastral nº
0069610DG9106N0001ZH; Sureste y Sur, acantilado de finca matriz en parte y en parte línea de la Zona
Marítimo Terrestre por deslindar oficialmente, hoy con la Zona Marítimo Terrestre; Oeste, parcela trescientos
diez (310), titular DOÑA ANA (también conocida como ANNA) TORRAS CURCOLL (la propia requirente);
Inscrita.- Tomo nº 1252, Libro 165 de Lloret de Mar, Folio 92 Finca nº 7894 del Registro de la Propiedad nº
2 de Lloret de Mar.
Ello para acreditar por juicio de notoriedad que la superficie de la parcela de la finca descrita en realidad
tiene una superficie de cuatrocientos cincuenta y cinco metros con sesenta decímetros cuadrados
(455,6 m2), por lo cual se pide que se acredite el exceso de cabida de cincuenta y cinco metros con
sesenta decímetros cuadrados (55,6 m2) que es la diferencia entre el que consta en el Registro y la superficie actual real de la finca.
Durante el plazo de un mes desde el siguiente a aquel en que se haga esta notificación podrán comparecer
ante mí los interesados para exponer y justificar sus derechos.
En Lloret de Mar, a quince de septiembre del año dos mil diecisiete.
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El nou oratori està ubicat en una nau industrial del polígon de Mas Garriga. CARLES COLOMER

L’Ajuntament està
revisant la llicència
d’activitat abans de
donar el vistiplau
definitiu a l’obertura

comprar i instal·lar una «mesquita» a unes naus ubicades al carrer
Sant Jordi. Un «rumor» que l’alcalde va aclarir, assegurant que «s’es-

taven estudiant» altres ubicacions
on instal·lar l’oratori islàmic fora
del centre del poble. En aquell
moment, l’alcalde hilarienc va
acusar CiU d’estar darrere del
conflicte «generat amb intencionalitat política».
Arran de la polèmica, el consistori va concertar una trobada amb
la Direcció General d’Afers Religiosos per tal de rebre assessorament en aquest tema i els van
aconsellar que l’oratori s’instal·lés
en un polígon, tenint en compte
«la difícil trama urbana» del centre. Finalment la comunitat islàmica de Sant Hilari va trobar, el ju-

liol de l’any , la nau del polígon industrial de Mas Garriga.
El març de , la Comissió
d’Urbanisme de la Generalitat va
donar el vistiplau a la modificació
del POUM per permetre l’ús religiós d’aquest espai i es van iniciar
els tràmits per obtenir la llicència
d’activitat.
Respecte a la taula per a la convivència que alguns veïns van
proposar que se celebrés per afavorir la bona entesa entre els
veïns, finalment no va ser necessària, ja que segons el consistori
no s’han produït més problemes
de convivència.

Blanes farà un sopar per recollir
fons per investigar una malaltia rara
AGENCIAS

Els beneficis es destinaran a

l’Associació Hope, creada per
l’escriptora Alba Saskia, qui
pateix síndrome de Brown
DdG BLANES

■ Blanes acollirà l’ de novembre un sopar benèfic en benefici
de l’associació Hope, dedicada a
la investigació del síndrome de
Brown Vialetto Van Laere. Organitzat per diverses entitats, empreses, institucions i col·laboradors de Blanes, Lloret, Tordera,
l’esdeveniment es portarà a terme
al restaurant Can Tarranc i el seu
objectiu és recaptar fons econòmics per crear un equip mèdic

La blanenca Alba Saskia.

d’investigació. El sopar benèfic
també servirà per donar a conèixer l’Associació Hope, creada l’estiu del .
La síndrome BVVL és una malaltia neurodegenerativa molt
desconeguda de la qual només es

coneixen una vuitantena de casos
a tot el món, i només dos casos a
l’Estat espanyol, un dels quals és
el de la jove blanenca Alba Saskia,
fundadora de Hope.
Saskia és també l’autora de la
novel·la Con un par de alasque va
ser escollida entre els  treballs
finalistes a l’anterior edició dels
premis Planeta. El relat, que l’autora va escriure en dues setmanes,
és una història d’amor i desamor
i de superació personal.
Els tiquets del sopar tindran un
preu de  euros i es començaran
a vendre aquesta setmana. A Blanes es poden adquirir a Can Tarranc, així com a Papereria Laia i
Aula Gastronòmica Grenyal; i a
Lloret al El Mundo de Carmen.

