| Comarques Gironines | 7

EL PUNT AVUI
DILLUNS, 4 D’ABRIL DEL 2016

L’APUNT

Els bancs que
s’inhibeixen
Anna Puig

“Si no ho volen fer de manera voluntària, els hi obligarem.” L’alcalde de Salt, Jordi Viñas, es manté ferm en
la intenció de forçar els bancs a cedir els pisos que tenen buits al municipi per destinar-los a les famílies en
situació d’emergència. I com que han fet cas omís de
la invitació protocol·lària, doncs ara l’Ajuntament
s’aferra a la llei i insisteix. Més que insistir per veure si

ió a Blanes
1 Estructura urbana, equipaments i serveis

historicoartístic

• Relligar el sistema viari per reforçar la connexió
entre els diferents barris

• Fomentar polítiques d'accés a l'habitatge

• Potenciar el transport públic i la mobilitat
sostenible

• Fomentar la renovació i la rehabilitació
energètica de l'edificació

• Preveure el sòl necessari per a equipaments i
serveis de capitalitat d'abast supramunicipal

• Adaptar la normativa a la legislació sectorial
vigent i simplificar-ne l’aplicació

• Tendir a l'equilibri en els equipaments i serveis
entre els diferents barris

• Fomentar les polítiques d'estalvi i millora
ambiental

• Preveure l'Illa de Blanes com a zona central
d'equipaments

• Incrementar l'oferta comercial i d'oci

Zona de s’Abanell

• Establir una xarxa de parcs públics

• Fomentar el sector turístic i facilitar la millora
de l'oferta hotelera

• Delimitació com a espais lliures de les fites
elevades del territori, des de Racó Blau fins als
Pedrets i la muntanya de Sant Joan

-Previsió per a una possible transformació de la
zona turística per a implantació de nous hotels

2 Sòl no urbanitzable
• Protecció dels espais naturals i la biodiversitat
del municipi
• Protecció dels valors identitaris i de qualitat
paisatgística
• Preservació de l'activitat agrícola del delta del
Tordera

4 Ampliació del sòl industrial i obertura

d'una ronda oest d'accés a l'estació
5 Reordenació de la zona industrial
• Impuls i diversificació de l'activitat econòmica
• Manteniment i prioritat de l'activitat industrial
6 Protecció dels tres turons

• Renaturalització del delta i protecció dels
aiguamolls

7 Previsió per a una possible amplació del

• Delimitació dels àmbits inundables i
regularització dels càmpings

8 Gi-682: de carretera a carrer urbanització

3 Reestructuració urbana de l'àrea

residencial central
• Manteniment i posada en valor de l'àmbit del
recinte emmurallat i dels ravals de s'Auguer i sa
Carbonera
• Potenciar l'àrea comercial de Dintre Vila i del
mercat
• Tendència a la pacificació del carrer Ample i
conversió en zona de vianants
• Incorporar el catàleg de béns a protegir del
patrimoni ambiental, arquitectònic i

sòl residencial al costat nord de la Gi-682
com a via urbana amb voreres arbrades i
vegetació, incorporant-hi carril bus i carril
bici
9 Mantenir el connector ecològic i les

separacions entre àrees urbanes
10 Gi-682: incorporació de carril bus

reversible i carril bici entre la rotonda
Renault i la rotonda Palamós a Lloret
11 Protecció de Pinya de Rosa, muntanya de

Sant Joan i àmbits forestals adjacents

No donaran llicències
per a oci nocturn als Pins
N. Forns
BLANES

Un altre canvi que han introduït és la suspensió de
llicències per a la instal·lació i ampliació d’activitats o usos recreatius musicals a la zona dels Pins.
Els problemes que encara
hi ha en aquesta zona, on
es concentren un parell
de discoteques i algun local més d’oci nocturn,
han fet que l’Ajuntament
prengui aquesta decisió,
que malgrat tot no solucionarà el problema que
hi ha. Encara que no donin llicències per a noves
discoteques en aquesta
zona, el jovent que actualment va a les que ja hi ha
continua causant problemes de convivència.
Pepa Celaya destaca
que treballa amb la policia local i els Mossos d’Esquadra per tal de controlar la zona, i que fan
molts de controls als joves que surten de nit per
Blanes, molts dels quals,
provenen de poblacions
de les rodalies de Barcelona. Entre les mesures
que han adoptat, Celaya
destaca que hi ha un autobús que porta els joves
de l’estació de tren fins a
la discoteca, i que ara el
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la flauta sona, l’objectiu és forçar les entitats bancàries,
utilitzant tots els mitjans que es tenen a l’abast. Perquè
tot allò que s’aprova al Parlament no es pot quedar en
una mera declaració d’intencions. Si hi ha una llei que
permet plantar cara al bancs que s’inhibeixen de les
necessitats de la ciutadania, s’ha d’utilitzar, i amb tota
la fermesa necessària, com fa l’Ajuntament de Salt.

La regidora d’Urbanisme, en un ple municipal ■ QUIM PUIG

llindar de l’edat per entrar a la discoteca, segons Celaya, és de 18
anys, mentre que abans
era de 16 anys i portava
més problemes perquè era
una de les poques discoteques que admetia joves
menors de 18 anys.“Feia
de focus d’una zona molt
més àmplia”, explica la
regidora. També avança
que al nou POUM volen
definir una àrea d’oci a la
zona industrial “i donar
facilitats perquè els que

tenen un negoci l’hi puguin traslladar”.
La suspensió de llicències abastarà un termini
màxim d’un any, que ha
de servir per estudiar i
formular la regulació nova del sector. Durant els
últims anys, el nombre
de queixes dels veïns pels
aldarulls causats pels joves que surten s’han multiplicat, en part perquè
hi ha gent que hi tenia segona residència però que
ara hi viu tot l’any. ■

