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SANTA COLOMA DE FARNERS

POLÍTICA

Casellas afirma que els veïns es queixen
pel «gran nombre» de carrers tallats

Riudellots signa
un conveni per a
la distribució de
25 tones de sal
per les glaçades

✓ L’equip de govern ha programat diverses obres simultànies al nucli antic
✓ El regidor diu que «els conductors cometen infraccions per arribar a casa»

IRIS

SANTA COLOMA. Diverses obres han provocat que els talls de trànsit siguin habituals en els darrers dies.
Jordi Meléndez, Santa Coloma.

El portaveu del PP a Santa Coloma de Farners, Josep Casellas, a l’oposició, va donar a
conèixer en el darrer plenari
municipal les queixes de diversos veïns per la «gran quantitat
de carrers tallats que hi ha al nucli del municipi per culpa d’obres
de diversa consideració».
Casellas va manifestar que
molts dels carrers «s’han tancat
sense cap tipus de planificació» i
aquest fet ha indignat els veïns

de la zona. De totes maneres, el
portaveu popular va aclarir que
«en aquests moments, ja no són
tant els carrers afectats perquè en
molts d’ells són obres petites de
poca consideració, però la setmana passada va ser un fet exagerat». En aquest sentit, Casellas ha assenyalat que, fins i tot,
els veïns es veien obligats a fer
infraccions circulatòries per poder arribar als seus domicilis, ja
que la planificació als carrers
afectats era «pèssima».

Segons el regidor a l’oposició,
les obres que s’estan fent al sector de la plaça Farners i el nucli
antic tenen a veure, majoritàriament, amb la gasificació d’immobles o amb enderrocs.
Tanmateix, segons Casellas,
aquestes obres han provocat
«tal caos que la gent del poble,
que es coneix els carrers, ha de
fer infraccions o donar una volta impressionant per anar al seu
destí». De totes maneres, la situació es complica quan es trac-

ta de gent que no és de Santa Coloma de Farners. Així, segons el
regidor popular, «els forans no
saben com entrar a dins del poble. M’he trobat amb el cas d’haver d’anar, jo mateix, a buscar
persones a l’entrada del municipi per guiar-los fins on havien
d’anar, ja que no es veien en cor
d’arribar-hi pel caos circulatori
que hi ha». En aquest sentit, Casellas ha ironitzat sobre la implantació de la zona per a vianants que vol portar a terme el
govern de CiU al nucli de la població. «Suposo que aquests talls
de carrers deu ser la prova pilot
de la futura zona per a vianants.
Ja veuen com els anirà si la fan».
Casellas sempre ha defensat
que es porti a terme una reducció de trànsit al nucli antic, però
que en cap cas es faci únicament
zona per a vianants i no hi puguin entrar vehicles.
Finalment, el regidor popular
ha assenyalat que «el que realment provoquen aquests talls són
un perjudici per al comerç local,
ja que no es pot accedir amb vehicle al nucli antic» i ha afegit que
la «deixadesa del govern local de
CiU és tan gran que, fins i tot, el
rellotge del campanar de la plaça
Farners fa dies que no va ni a
l’hora».

«La deixadesa de
CiU és tal que fa
dies que el rellotge
del campanar no va
ni a l’hora», afirma
■

CULTURA

Jordi Meléndez, Riudellots.

L’Ajuntament de Riudellots de
la Selva va signar recentment
un conveni de col·laboració
amb l’empresa Tot-Sal 55 per
la distribució de sal al ferm
d’aquest municipi.
En aquest sentit, l’alcaldessa de Riudellots de la Selva,
Montserrat Roure (CiU), ha
valorat positivament el conveni amb aquesta empresa ja
que, en cas de glaçades, l’empresa Tot-Sal 55, més coneguda com a Palomeres, es
compromet a tenir a disposició de l’ens municipal la quantitat de vint-i-cinc tones de sal
per desfer el gel.
En aquest contracte, que es
renovarà anualment, s’ha fixat com a preu de venda la
quantitat de 70,54 euros per
tona, en cas de necessitar el
subministrament de sal.
Subministrament municipal

Amb tot, però, l’empresa
Tot-Sal 55 no es compromet a
transportar la sal per al desglaç des de la seva empresa al
nucli urbà, sinó que serà el
mateix ens municipal l’encarregat de subministrar la sal
pel nucli urbà.
Per l’alcaldessa de Riudellots de la Selva, Montserrat
Roure, s’ha d’efectuar la ratificació anual d’aquest conveni, ja que «per un municipi
com el nostre, situat en un
punt estratègic amb la circumval·lació de diverses vies
que connecten poblacions, és
necessari que disposem de sal
suficient per al ferm, en cas de
necessitat».

SERVEIS SOCIALS

Sant Hilari acollirà
una mostra
itinerant sobre la
violència de gènere
Jordi Meléndez, Sant Hilari.

IRIS

EXTERIOR. L’exhibició es centra en les pintures de vistes.

IRIS

TEMPORAL. La mostra de la pintora catalana es tanca la setmana vinent.

Susanna Gras porta «Paisatges» al Cafè Fòrum
La pintora exposa olis fins al 21 de febrer amb imatges des de Tordera fins a Suècia
Ernest Guerrero, Tordera.

La sala d’exposicions del Cafè Fòrum de Tordera acull des del passat divendres l’exposició titulada
«Paisatges», una col·lecció d’olis
de la pintora catalana Susanna
Gras que va tenir gran èxit d’afluència el dia de la seva inauguració. En l’exposició s’hi poden

veure una trentena d’obres pictòriques de la pintora catalana, que
mostren diversos paisatges internacionals. Aquests van des de la
mateixa població de Tordera fins
als inhòspits i gèlids paisatges de
Suècia, mostrant així els diferents
paisatges de cada país i les seves
peculiaritats i característiques.

L’exposició podrà ser visitada fins
al proper dia 21 de febrer de nou
del matí a deu de la nit.
El responsable del Cafè Fòrum, Jordi Caupena, explica que
«estem molt contents amb les exposicions, ja que cada cop hi ha una
major afluència de persones que vénen a veure les obres». A més a

més, Caupena va afirmar que «donem la possibilitat als pintors que
es puguin donar a conèixer al públic». El Cafè Fòrum de Tordera
té programat, per a la Fira del
Ram, que es durà a terme a mitjan
març, realitzar un concurs de pintura en el qual participaran pintors
locals.

L’Institut Català de la Dona ha
creat la mostra Punts de reflexió: les violències contra les dones amb l’objectiu de fer reflexionar sobre les múltiples
causes que provoquen la
violència envers les dones, i
oferir maneres de tallar-la.
L’exposició, de la qual hi ha
diversos jocs, és itinerant, de
fàcil muntatge i està pensada
perquè pugui ser mostrada
tant en un centre docent, un
mercat, o a la sala d’un ajuntament.
Badalona, la primera ciutat

L’exposició es pot veure des
del 14 al 27 de febrer al Centre de Recursos Pedagògics
de Badalona, la primera ciutat
que acull la mostra. Properament està previst que s’exhibeixi també a Cer vera, Sant
Cugat del Vallès, Castellar del
Vallès, Mataró, Sant Hilari Sacalm, Calafell i Bellveí. El termini previst per a cada exposició a les poblacions és de
deu dies naturals.

