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Riells preveu iniciar a finals del 2017
unes obres reclamades des de fa set anys
 Aquests treballs, acordats el 2009, són necessaris perquè una urbanització local sigui recepcionada dins el nucli urbà
CARLES COLOMER

RIELLS I VIABREA | ROSER ALBERTÍ

L’equip de govern de Riells i Viabrea (ERC-GIR-AM) preveu iniciar a finals del  les obres necessàries perquè la urbanització
Ordenació Riells i Viabrea s’ajusti a
la Llei d’urbanitzacions i pugui
ser recepcionada així dins el nucli
urbà, una demanda històrica de fa
unes dues dècades que es va començar a tirar endavant el .
Així ho va avançar ahir l’alcalde,
Josep Maria Bagot, qui va recordar
que els veïns d’aquesta zona van
demanar, per primera vegada, poder formalitzar la seva situació fa
«uns  o  anys». «Cap a finals
dels , els veïns van fer aquesta petició i el govern de llavors els va dir
que, si actualitzaven la xarxa de clavegueram, podrien ser recepcionats, però no va succeir», va explicar Bagot, qui va precisar que
aquest procés es va recuperar i
tornar a tirar endavant el ,
quan en una assemblea veïnal. Es
va aprovar demanar una subvenció
per als ajuts de la llei d’urbanitza-

Els treballs es van anar
posposant per un canvi de
govern municipal, per la crisi
econòmica i per petició veïnal

cions. «El segon any que ho vam
demanar, el , ens van concedir
. euros», va explicar el batlle, qui va subratllar que aquests diners han de servir, precisament, per
fer les obres de condicionament necessàries per assolir els mínims
obligats per llei. «S’ha de reparar el
clavegueram, canviar els fanals o reasfaltar els carrers, entre altres actuacions», va concretar l’alcalde.
Segons Bagot, però, per fer
aquestes operacions el consistori
haurà d’avançar el  de l’import
de l’ajut pendent, i els veïns n’hauran d’assumir una part, concretament, . euros per parcel·la
–actualment n’hi ha – que es
podran pagar en tres quotes. «Ara
només falta aprovar el pagament
fraccionat en la pròxima assemblea

La urbanització que vol ser recepcionada és Ordenació Riells i Viabrea.

veïnal i convocar el concurs públic
per poder arrencar les obres», va dir
Bagot, qui preveu que es podrien
iniciar «a finals de » i que es farien en dues etapes.
En aquest sentit, el batlle riellenc
va recordar que estava previst que
els treballs comencessin el ,

CARLES COLOMER

La Fundació Joan Riera de Santa
Coloma celebra els 10 anys
SANTA COLOMA DE FARNERS | DdG

La Fundació Catalana per a l’Ensenyament de l’Idioma Anglès i l’Educació en Anglès, creada el 
amb el fons llegat pel filantrop
Joan Riera Gubau a la Generalitat,
va celebrar ahir al matí el seu desè
aniversari a l’auditori municipal de
Santa Coloma de Farners. Durant
l’acte es va recordar la figura de
Joan Riera i diversos estudiants

universitaris que han fet part dels
seus estudis als Estats Units amb
les beques de la Fundació van
compartir les seves experiències.
També es van lliurar, per primera
vegada, els diplomes de reconeixement acadèmic als nois i noies
que enguany han obtingut una
de les beques de la Fundació. L’acte va comptar amb la presència de
Pere Aragonès, secretari general
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CÀMPINGS A
BLANES, HOTELS
A LLORET
«Si la imatge de Lloret està, en bona
part, lligada a la imatge dels seus
hotels, la de Blanes ho està, també
en una part prou significativa,
a la dels seus càmpings»
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però que es van retardar per diferents motius. «El primer conveni el
vam signar el , però durant l’any i mig de govern municipal de tripartit (Entesa, PSC i CiU) tot va quedar paralitzat. Per això, no va ser
fins al  quan es va tornar a engegar tot», va subratllar l’alcalde. «Es

L’acte de celebració es va fer a l’auditori municipal de Santa Coloma.

loret és, sens dubte, una vila
capdavantera pel que fa a la
quantitat i la qualitat de les seves instal·lacions hoteleres.
Això fa que, quan alguna polèmica, accident, irregularitat, etc. té com a focus algun dels equipaments d’aquest sector,
se’n ressenti la imatge de tota la vila.
A Blanes, una gran part del seu potencial turístic rau en la important oferta de
places dels nombrosos càmpings ubicats
a la zona dels Pins, davant la platja de s’Abanell. Uns càmpings que, inicialment,
van assentar-se en l’extensa pineda que
arriba fins a la desembocadura del riu
Tordera, però que amb els anys i no sempre de manera ajustada a la llei i/o a la legalitat van anar creixent i ocupant part de
les veïnes zones agrícoles amb les quals
llindaven. No tots, és clar. Altres, la majoria, o no van créixer o ho van fer estrictament respectant les normes urbanístiques, tant locals com de les diferents administracions que hi tenen competència.
Si la imatge de Lloret està, en bona
part, lligada a la imatge dels seus hotels,

la de Blanes ho està, també en una part
prou significativa, a la dels seus càmpings.
D’una banda, els càmpings han generat durant anys notables rendiments econòmics. De l’altra, sens dubte, han dinamitzat la zona i generat molts llocs de treball, almenys durant la temporada turística.
Tot i això, el sector s’ha anat degradant
progressivament. La platja, per motius sobradament coneguts. Carrers, vials, equipaments i infraestructures, etc., perquè
ningú ha mostrat prou interès o fermesa a
l’hora d’invertir, reinvertir o fer invertir
una part dels beneficis en aquests aspectes.
Ara, davant la redacció d’un nou
POUM municipal, sembla que es vol legalitzar una part d’allò que en el seu moment es va fer de forma il·legal. Amb
«Ara, davant la redacció d’un nou POUM
municipal, sembla que es vol legalitzar
una part d’allò que en el seu moment
es va fer de forma il·legal»

va decidir llavors posposar l’inici de
les obres dos anys, el , per
donar temps als veïns a assolir el
pagament i deixar passar la crisi
econòmica», va afegir Bagot, qui va
celebrar que finalment es pugui
complir «una reivindicació històrica».
Queixes d’un veí
Tot i això, no tothom veu amb
bons ulls aquesta actuació. Un veí
de la urbanització, Antonio Ramos, va criticar que siguin els veïns
els que hagin d’assumir una part del
cost d’aquestes obres. «Aquests
carrers ja els hem fet i pagat tres vegades, i la majoria de veïns no es
queixen perquè són jubilats», va dir
Ramos, qui va criticar també la
gestió municipal. «Anem de xoriçada en xoriçada, i no tenim drets,
només l’obligació de pagar coses a
preu d’or», va dir aquest veí, a qui
Bagot va recordar que «tot aquest
procés és voluntat dels veïns» perquè l’Ajuntament «no els obligava
a res».
d’Economia de la Generalitat de
Catalunya; Josep Polanco, director
dels Serveis Territorials d’Ensenyament, i Joan Martí, alcalde de
Santa Coloma.
Així mateix es va voler recordar
que, durant els deu anys de funcionament, la Fundació ha dedicat fins a .. euros en .
beques per a alumnes i universitaris de Santa Coloma i de la comarca de la Selva per realitzar estades d’aprenentatge de l’idioma
anglès i fins a  beques per a cursos de batxillerat, grau o postgrau
en universitats dels Estats Units.

compensacions econòmiques més o menys elevades, els més espavilats (?) sembla que es podrien equiparar amb els més
complidors. Res de desfer el que es va fer
mal fet. Una estratègia consensuada? Una
estratègia pragmàtica? En tot cas una estratègia que, sembla, ha començat amb
desavinences i posant tots els propietaris
en un mateix sac. Una estratègia, també,
possiblement poc pedagògica: faig el que
em sembla, sigui legal o no, i al cap dels
anys, quan n’hagi tret prou rendiment, ja
purgaré les meves faltes... amb diners!
Si, finalment, s’acaba optant per la via
diguem negociada, ja seria hora; però
que una part significativa d’aquestes multes, sancions, compensacions o digueun’hi com vulgueu, es reinverteixi en una
profunda renovació, reparació, remodelació dels vials i les infraestructures públiques del sector.
La mitja dotzena de pagesos les terres
dels quals han quedat aïllades, rodejades
o encaixonades enmig de pàrquings i ampliacions il·legals o alegals, seguiran representant una minúcia: la torna.

