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Comarques

LLORET DE MAR

CONSELL COMARCAL

Veïns de Fenals recullen firmes per
demanar que el nou CAP es faci al barri

Casellas proposa
que el sou dels
consellers sigui
per als afectats
pel tsunami asiàtic

També denuncien que el sector pateix un «abandonament sistemàtic» de l’Ajuntament

Ernest Guerrero, Santa Coloma.

IRIS

SECTOR DE FENALS. Els veïns consideren que també mereixen un centre d’atenció primària.
J.Meléndez / E.Guerrero, Lloret.

L’associació de veïns i propietaris de Fenals va presentar una
moció en contra d’un dels punts
del ple de Lloret de dijous passat, en el qual es demanava que
la ubicació del nou CAP (centre
d’atenció primària) de Lloret sigui al barri de Fenals i no a la
zona del Rieral, tal i com l’Ajuntament de Lloret de Mar ha decidit. Per aquest motiu, l’associació de veïns va presentar una
recollida de signatures contràries a aquesta decisió i va demanar que el nou CAP s’ubiqui
a Fenals.
El president de l’Associació

L’equip de govern de CiU i PP
continua defensant el CAP al Rieral
Els grups que formen govern
continuen defensant que la millor ubicació per al nou CAP és el
sector del Rieral. En el darrer ple
van acordar la construcció del
segon CAP del municipi en
aquell sector. El portaveu de CiU,
Josep Valls, va afirmar que, després d’estudiar les alternatives,
la millor solució és construir-lo
al sector del Rieral per l’accessibilitat de la zona, la gran quantitat d’aparcament que hi ha i pel
nivell poblacional que pot enca-

TORDERA

bir. A més, Valls va donar a conèixer un informe del Servei Català
de Salut en el que es dóna el vistiplau a la construcció al Rieral.
Tanmateix, amb la proposta es
requalifica una finca d’habitatges socials per a fer-hi el CAP, i
aquests habitatges passarien a
Fenals, on els veïns volen el CAP.
Valls va assegurar que, amb el
canvi, el nombre d’habitatges socials augmenta i no va descartar
que es fes un CAP a Fenals d’aquí a uns anys.

de Veïns i Propietaris de Fenals,
Emilio Mar tínez, ha explicat
que «vam presentar aquesta moció perquè no entenem com poden ubicar el nou CAP a la zona
del Rieral havent-hi un altre
CAP a poc metres. He parlat amb
membres dels partits de l’oposició i hi estan d’acord. Creuen que
el més lògic seria ubicar el nou
CAP al barri de Fenals».
Martínez va destacar també
que «això del CAP no ho demanem perquè sigui un caprici nostre. Fa temps que intentem parlar amb l’alcalde de Lloret o amb
algun representant de l’Ajuntament, però només hem rebut el silenci com a resposta. Ens sentim
relegats totalment a l’ostracisme
per part de l’equip de govern de
Lloret».
Tanmateix, els veïns reclamen més atenció per part de l’Ajuntament, ja que segons ells «el
barri pateix un abandonament
sistemàtic per part de l’administració, basat en el desinterès i la
falta de força per donar solució
als molts problemes i mancançes
que ja se li han plantejat».
Falta de ser veis en general,
mal ser vei de neteja i recollida
de la brossa, servei de correus
deficient, llocs públics abandonats, enllumenat públic destrossat, jardins que no es cuiden, arbres morts, absència de
la Policia Local pel barri i mala
ordenació del caòtic trànsit que
hi ha a Fenals són algunes de les
queixes que fa públiques l’Associació de Veïns i Propietaris
de Fenals, a part de l’esmentada polèmica de la nova ubicació
del nou CAP.

El conseller comarcal del Partit Popular (PP) al Consell Comarcal de la Selva, Josep Casellas, ha presentat un moció per
al ple de dimarts en què demana que els 33 consellers que integren el plenari donin la seva
retribució econòmica total del
mes de gener del 2005 per ajudar els afectats i damnificats del
tsunami del sud-est asiàtic. Tal
i com recalca Casellas en l’escrit, «fins aquest moment no tenim coneixement que s’hagi pres
cap mesura de solidaritat per
part d’aquest Consell Comarcal,
i essent plenament conscients
que, per més que fem per part
d’aquest Consell, tot serà poc i
insuficient per alleugerir la
magnitud de tal catàstrofe que
arrossegarem durant desenes
d’anys».
Casellas també aclarir que
hauria de ser el Consell de Presidència el que esculli l’organisme convenient per fer arribar aquesta ajuda econòmica.
Tanmateix, enviarà una còpia
d’aquest acord a tots els grups
polítics en representació del
Parlament de Catalunya, així
com a cadascun dels ajuntaments de la comarca de la Selva, per tal de que s’adhereixin
a la causa. Cal recordar, però,
que diversos ajuntaments de la
comarcarca ja han fet campanyes per a recollir diners per als
damnificats pel tsunami. Per
exemple, l’Ajuntament de Lloret de Mar hi ha destinat 3.000
euros. Altres poblacions com
Sant Hilari Sacalm també han
enviat dotacions monetàries
per als afectats del tsunami.

TOSSA DE MAR

Més de 400 persones participen en
l’Open de Catalunya de Paintball
El fred i el vent van ser protagonistes de la primera jornada
Jordi Meléndez, Tossa de Mar.
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ACTE. Ahir es va col·locar la primera pedra de l’edifici.

Col·loquen la primera pedra del nou
edifici d’habitatges de lloguer assequible
Jordi Meléndez, Tordera.

Representants de «la Caixa» i de
l’Ajuntament de Tordera van
presidir ahir l’acte de col·locació
de la primera pedra del nou edifici d’habitatges de lloguer a
preu assequible, per a joves i per
a persones grans, al municipi.
El projecte suposarà una inversió de més de 6 milions d’euros. Està format per dos solars i
consta de 54 habitatges de protecció oficial en règim de llo-

guer, amb locals comercials i 30
places d’aparcament. Els nous
habitatges tenen una superfície
d’uns 50 m2 útils, i es construiran atenent criteris de qualitat i
de sostenibilitat mediambiental.
El preu de lloguer de la promoció, la primera de les dotze que
impulsa «la Caixa» l’últim any,
estarà entre un mínim de 112 i
un màxim de 185 euros al mes,
en funció de les característiques
dels diferents habitatges.

Més de 400 persones participen
durant aquest cap de setmana
al III Open de Catalunya de
Paintball, que es porta a terme
a les instal·lacions del Club Aire
Libre de Tossa de Mar sobre
quatre camps de Sup Air Ball
(inflables) sobre gespa. El
paintball és una mescla entre
esport i espectacle que simula
una batalla entre dos equips.
Per participar-hi només es necessita una marcadora, una
màscara i boles de pintura. Els
equips estan formats per cinc
persones, i s’elimina el rival
quan, disparant les boles, queda marcat amb pintura.
Enguany és el segon consecutiu que Can Garriga de Tossa Paintball World organitzen el
torneig. Si l’any passat es van
aconseguir 56 equips, amb la
presència dels campions del
món inclosa, enguany han estat
77 els que en formen part. Hi
participen jugadors alemanys,
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ARMA. La pintura marca qui està eliminat o no.

francesos, anglesos, belgues,
danesos, por tuguesos, txecs,
espanyols i catalans, entre els
quals hi ha equips professionals com els francesos Tonton
Flingueur i els anglesos Nexus.
El paintball va començar a
EUA fa 25 anys. La seva indús-

tria mou cada any 700 milions
de dòlars i, per això, són moltes
les companyies que han mostrat interès per la competició.
Entre els patrocinadors de l’Open de Catalunya es poden trobar, entre d’altres, Coca Cola o
Caixa Penedès.

