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UNA CORDA...
UNES OBRES.
CARA I CREU
o ens adonem de la
importància que tenen algunes coses,
aparentment insignificants, fins que afecten –positivament o negativament– la nostra vida. una corda, una simple
corda en la qual cada quatre o
cinc metres hi pengen unes boies de color groc, me n’ha fet
conscient. instal·lada al final de
la platja de la badia de blanes i
amb un recorregut que des de la
sorra s’endinsa almenys vint metres dins l’aigua, una senzilla corda esdevé durant tot l’estiu un
veritable aliat per a moltes persones. discapacitats, gent amb mobilitat reduïda, gent gran... poden gaudir d’un bany i entrar
dins l’aigua sense o amb molt
poca ajuda d’altres, gràcies al suport que els proporciona l’esmentada corda. Això, i també la
llarga plataforma sintètica d’accés que des de la caseta de la
Creu roja arriba gairebé fins al
mar, han convertit aquest raconet de la platja de blanes en un
lloc ideal per a jubilats i gent
amb minusvàlues o convalescències de l’aparell locomotor. És
clar! Ha estat aquest estiu, quan
jo mateix he patit un problema
articular, que he pres consciència de com són d’importants
aquestes «petites» coses.
desconec si es tracta d’una actuació aïllada i puntual al municipi de blanes. m’imagino que
municipis propers i tan turístics
com Lloret i tossa ofereixen també infraestructures semblants. si
és així, chapeau! si no ho és, ni
que sigui per una vegada, tenen
blanes on emmirallar-se, carai!
i una petita creu: les obres en
unes canonades (aigua? clavegueram?) properes a un dels
col·legis més populars i freqüentats de blanes (Les monges-Cor
de maria) que han acabat solapant-se amb la tornada a l’escola
i augmentant les ja tradicionals
dificultats circulatòries que en
hores d’entrada i sortida pateix
aquest sector proper a santa bàrbara i a sant Joan. A menys que
hagin estat provocades per alguna contingència imprevista o
emergència, no s’hauria de programar aquest tipus d’intervencions per poder tenir-les enllestides quan comença el curs escolar?
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La primera colla castellera
de la comarca s’estrenarà
el pròxim 30 d’octubre

Maçanet inicia
la construcció
d’un nou dipòsit
d’aigua potable
a Mas Altaba
CARLES COLOMER

 Els Xics de Riells del Montseny, que compten amb una trentena

de membres de totes les edats, actuaran a la Fira del Bolet del poble
AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA
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La primera colla castellera de la
comarca de la selva, els Xics de
riells del montseny, faran la seva
primera actuació oﬁcial el pròxim 30 d’octubre durant la Fira del
bolet de riells i Viabrea. Així ho ha
anunciat el regidor d’educació i
Cultura, Felipe Juan gonzález
(erC-Am), qui ha destacat que, de
moment, la colla ja compta amb
una trentena de membres, d’ençà
que l’Ajuntament va fer una crida
per buscar integrants el mes de juliol passat. «tenim quatre nens, un
grup de joves i sobretot persones
d’entre 35 i 65 anys», ha precisat
gonzález, qui remarca que l’objectiu dels pròxims mesos és «seguir creixent ﬁns arribar a ser un
centenar».
de moment, aquesta petita colla castellera –també la primera de
la comarca natural del baix montseny– assaja els dimarts al vespre
al pavelló municipal amb l’ajuda i
la formació que els faciliten alguns
membres de les colles castelleres
de mollet i de granollers. «La idea
és que els Xics puguin fer la seva
primera actuació durant la Fira del
bolet, el 30 d’octubre, juntament
amb els castellers de Figueres», indica el regidor riellenc, que detalla que, tot i això, encara falta «concretar» quin serà el color identiﬁcatiu –el de les camises– de la colla castellera de la selva. «el logo,
després de fer-hi alguns canvis, ja
el tenim deﬁnit i ens falta precisar

L’actual dipòsit de la urbanització.
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Els assajos es fan els dimarts al vespre al pavelló municipal.

alguns detalls. La camisa suposo
que serà d’un color verdós», assenyala gonzález, recordant que la
bandera local és blanca i verda.
Aquesta iniciativa va sorgir durant l’anterior legislatura, de la mà
de l’alcalde Josep maria bagot, a
qui se li va acudir impulsar una colla castellera després de detectar
que ni a la selva ni a la zona del Vallès Oriental n’hi havia cap. Per ferho possible, el consistori es va posar en contacte amb diverses colles
existents, com la de granollers, i va
organitzar reunions informatives
al Casal del Poble per tal de trobar
integrants.
Ara, segons l’edil, el pròxim pas

és intentar animar els més joves a
participar en aquesta nova poposta a través de campanyes fetes
a les escoles i als instituts de la
zona. «de cara a la setmana del 14
al 18 de novembre, organitzarem
una setmana castellera a l’escola»,
avança gonzález. «Als més petits –de P3 a P5– se’ls farà alguna
activitat didàctica i se’ls ensenyarà què són els castellers, mentre
que als més grans –de primer de
primària ﬁns a sisè– se’ls faran
xerrades, tallers i podran escoltar
de primera mà les experiències viscudes pels membres més joves
de la colla de granollers», afegeix
el regidor riellenc.
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Blanes millora la seguretat
dels vianants en el tram
ﬁnal del carrer Salut
BLANES | DdG

blanes ha estrenat aquesta setmana les obres que es van fer entre el juliol i la primera quinzena de
setembre en el tram ﬁnal d’un
dels vials del centre del municipi,
el carrer salut. Feia temps que els
seus veïns i usuaris –hi ha un centre escolar en el seu recorregut– havien demanat que s’implementessin alguns canvis, principalment per millorar la seguretat dels
vianants.
segons el consistori, l’actuació
ha permès ampliar les zones protegides per on poden passar, creant
espais al costat de les voreres que
s’han pintat en vermell i s’han
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protegit amb pilones que impedeixen que els vehicles puguin
aparcar-hi. sobre l’espai en vermell,
que discorre paral·lel a les voreres,
s’hi ha pintat la silueta d’un vianant,
per evidenciar encara més la prioritat de pas de l’itinerari.
també s’ha reforçat tant la senyalització vertical com l’horitzontal, amb el pintat dels límits de
velocitat que, a mesura que s’apropa la cruïlla del carrer salut
amb el carrer Ample –un vial molt
transitat–, disminueix ﬁns als 10
km/h. Aquesta protecció es complementa amb el senyal d’stop
pintat a terra i amb un senyal vertical que obliga els conductors a

L’Ajuntament de maçanet de la
selva ha iniciat aquesta setmana
les obres de construcció d’un nou
dipòsit d’aigua potable a la urbanització mas Altaba, que tindrà
una capacitat de 125 metres cúbics.
un cop ﬁnalitzada la construcció
del nou dipòsit, que entrarà en servei immediatament, es faran els
treballs de reparació de les patologies existents que té el dipòsit actual, de 550 metres cúbics de capacitat, ocasionades per la seva antiguitat. després, els dos dipòsits es
connectaran en sèrie. el pressupost total de les dues actuacions és
de 85.610,92 euros.
Amb aquest projecte, l’Ajuntament, la generalitat i l’ACA amplien la capacitat de subministrament d’aigua potable de boca als
veïns d’aquest sector del municipi. L’aigua procedent del riu tordera es bombeja i s’acumula en
aquests dipòsits, a partir dels quals
es distribueix a tots els veïns. La durada de les obres es preveu d’uns
quatre mesos, de manera que els
dos dipòsits estarien operatius
abans del proper estiu.

Les obres es van fer entre el juliol i la primera quinzena de setembre.

aturar-se en una cantonada que
està complementada amb un mirall de seguretat.
Per la seva banda, els regidors
d’Obra Pública i mobilitat, Juanjo
navarro i Albert sanz, han avançat
que es tracta d’un primer pas de
cara a la redacció d’un projecte més

complex i deﬁnitiu.
Aquestes futures obres, que es
volen implementar quan es disposi
d’una partida pressupostària adequada, consistirien a habilitar una
plataforma única, a l’estil de la
que hi ha al carrer s’Auguer o al carrer Ample.

