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ERC defensa que són els Vidreres redueix les inversions
únics que fan propostes
per al 2005 per la manca d’ajudes
per millorar els projectes El govern de CiU creu que els comptes són «equilibrats»
El PP els acusava de posar pals a les rodes
Jordi Meléndez, Blanes.

El portaveu d’ERC de Blanes,
Joan Puig, va sortir ahir al pas de
les crítiques del diputat del PP, Josep Llobet, en les quals s’acusava
el republicà de ser qui «està posant més pals a les rodes en l’ampliació del port de la localitat».
En aquest sentit, Puig va assenyalar que «som els únics que realment hem fet una proposta seriosa per tal de millorar el projecte. Nosaltres no posem pals a
les rodes. Ja vam dir en la presentació de la proposta que no era
un posició definitiva. Simplement nosaltres ens hem preocupat i hem treballat amb una idea
i ara la comissió del port l’haurà
d’estudiar. A nosaltres ens importa Blanes i per això presentem
propostes que puguin millorar els
projectes de la població».
Per aquest motiu, el portaveu
republicà es va mostrar indignat
amb les paraules de Llobet. «De
fora vingueren i de casa ens traieren. Deu ser la primera vegada
que trepitja Blanes i ja ens acusa d’una cosa sense tenir-ne ni
idea».
Cal recordar que el diputat popular va assegurar dilluns que
«ERC, amb les seves accions, només està posant pals a les rodes a
l’ampliació del port. Sembla com
si Joan Puig no vulgui que Blanes millori en les seves infraestructures». En aquest sentit, Llobet va deixar clar que l’aposta
dels populars és prioritzar l’ampliació del port i no fer altres actuacions paral·leles.
ERC, recentment, ha proposat
una reforma del port que no im-

plica la necessitat d’ampliar la
instal·lació per guanyar espai.
L’aspecte més significatiu de la
proposta és la creació d’una marina seca d’hivernatge a la zona
industrial de la població amb capacitat per a 250 o 300 embarcacions.
De totes maneres, aquesta
marina seca no ha estat massa
ben vista per alguns dels usuaris del port. Així, el gerent del
Club de Vela de Blanes, Carles
Ramos, va afirmar que «és totalment inviable i sembla fruit de
demagògia de partit». Ramos va
afegir, irònicament, que «només
ho trobo viable si hi ha un carril
especialment destinat a transportar vaixells amunt i avall perquè si no hi pot haver una congestió important a tot el passeig
de Mar durant l’estiu».
Puig també ha volgut contestar a Ramos afirmant que «la
nostra proposta és molt seriosa.
El que passa és que no defensa els
quatre que tenen una embarcació que només fan servir dos cops
l’any. A nosaltres ens impor ta
Blanes i a aquesta gent només els
importen els seus interessos particulars».
Desdoblament de la N-II

Pel que fa a les crítiques del
PP sobre el suposat bloqueig
d’ERC pel desoblament de la NII, Puig les ha qualificat directament de «mentides» perquè «si
hi ha algú que ha bloquejat el desdoblament ha estat la resta de
grups (el PP també) donant supor t a la proposta de l’Ajuntament de Tordera».

Alícia Castelló, Vidreres.

L’Ajuntament de Vidreres va
aprovar un pressupost per a
l’any 2005 que puja fins als
6.000.598,55 euros. D’aquests
sis milions d’euros, concretament 1.381.028,55 estan destinats a inversions.
El regidor d’Hisenda de Vidreres, Josep Font (CiU), va explicar, a més a més, que els ingressos ordinaris arribaran als
5.142.046,45 euros i els extraordinaris fins als 863.862,10 euros. Tanmateix, un altre dels aspectes destacats del pressupost, segons Font, és que les
despeses corrents augmenten
un 11,80% respecte a l’any passat.
El regidor d’Hisenda va qualificar el pressupost com a
«equilibrat en totes les àrees»,
però va ressaltar que la disminució d’inversions és deguda a
les poques subvencions que hi
haurà al llarg de l’any.
Josep Font va assegurar que
«les inversions, tot i ser inferiors,
són realistes» i va afegir que «només rebrem 84.778 euros de la
Diputació i 139,084,10 de Medi
Ambient per a la deixalleria».
Així, va afirmar que «no hi ha
subvencions enguany ni per la
biblioteca ni per el dipòsti d’aigua, per tant, seran projectes
que es faran l’any que ve».
Per la seva part, l’alcalde, Àngel Teixidor (CiU), va qualificar
també els pressupostos com a
equilibrats i va assenyalar que
«l’any serà un compàs d’espera
per poder fer grans projectes durant el 2006 i el 2007. Si haguéssim volgut, ho haguéssim
pogut fer ara perquè l’Ajunta-
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SESSIÓ. L’alcalde també qualifica els pressupostos com a «equilibrats».

Aiguaviva Park i el geriàtric
El regidor independent Manuel
Valdivieso es va abstenir en el
ple de pressupostos per les
mancances respecte a Aiguaviva Park. Valvieso va denunciar
que s’han previst 120.000 euros
per a asfaltatge però només
s’està posant ciment. El també
líder veïnal va advertir que la urbanització té el mateix dret que
la resta del poble a les millores.
L’alcalde,Àngel Teixidor (CiU),
va assenyalar que la inversió es
destina a ls arrebosats dels ferm
i que després es farà un
diagnòstic dels carrers més ne-

ment encara té una gran capacitat d’endeutament, però, ja que
tampoc han arribat masses subvencions, millor que ho deixem
per a l’any vinent».
De totes maneres, l’alcalde
convergent de Vidreres, dels

cessitats. Teixidor va afegir que
per solucionar les mancances
d’Aiguaviva Park és necessitaran 10 anys de treball.
Els socialistes van votar en
contra al·legant que s’havia fet
propaganda electoral eganyosa». El portaveu del PSC, Jaume
Figueras, va retreure a CiU que
abans de les eleccions es comprometés a fer el geriàtric i uns
pressupostos participatius i va
afegeir que cap de les dues coses s’ha complert. També va criticar la manca de subvencions
que demostren «mala gestió».

diners destinats a inversions,
destaca l’import de 180.000 euros per a Can Turronet; els
139,084 de la deixalleria; els
160.000 d’asfaltatge a Aiguaviva Park; o els 90.000 de construcció de nínxols.
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Maçanet vol que s’enderroqui La Societat al març

L’Escola d’Adults
organitza un curs
d’introducció a la
llengua catalana

El projecte presentat fa mesos consistia en una reconversió en espai d’art i comunicació
declarar que aquesta nova pista,
coberta i més gran, podrà acollir diversos espectacles i actes
festius. Les obres van començar
el mes de gener d’aquest any i
està estimat que finalitzin el proper mes de maig.

Ernest Guerrero, Maçanet.

L’Ajuntament de Maçanet de la
Selva ha donat a conèixer diverses actuacions que es portaran
a terme en els propers dies, com
per exemple l’enderrocament
de La Societat, les obres de cobriment del pavelló esportiu, el
projecte del polígon de Can Roure i la creació del Pla de Joventut de Maçanet.
El primer dels projectes és
l’enderrocament de La Societat
per tal de rehabilitar-la i ubicarhi un espai d’art i comunicació.
L’enderrocament ja s’ha posat a
exposició pública per tal que
una empresa constructora es
faci càrrec de les obres. L’alcalde de Maçanet de la Selva, Josep Romaguera, ha explicat que
«esperem que les obres d’enderrocament comencin el proper
mes de març».
Per altra banda, un altre dels
projectes que tira endavant és el
de cobriment de la pista exterior
del pavelló municipal de la vila.
Romaguera afirma que «cobrirem la pista exterior i la farem
més gran, per tal que es pugui di-

Futur Pla de Joventut
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LA SOCIETAT. L’edifici s’ha de rehabilitar a partir del mes vinent.

vidir en tres pistes de bàsquet. A
més a més, aixecarem el terra per
fer la pista més tova. D’aquesta
manera aconseguirem una millor comoditat a l’hora de practicar les diferents activitats esportives que es duran a terme».
L’alcalde va afegir que hi ha

moltes entitats esportives interessades a utilitzar aquesta pista i d’aquesta manera «cobrim
una mancança que era molt necessària. El poble de Maçanet de
la Selva necessitava aquesta remodelació».
Tanmateix, Romaguera va

D’altra banda, l’alcalde ha assenyalat que «estaven esperant
que es publiquin els resultats que
ha donat l’estudi que s’havia realitzat al jovent de Maçanet».
Aquest estudi constava d’enquestes i jornades per als més
joves de la vila, per tal de fer-ne
una diagnosi. D’aquesta manera, l’Ajuntament de Maçanet, a
partir dels resultats de l’estudi,
podrà crear un pla de joventut
adaptant-se a les necessitats
dels més joves.
Finalment, també s’ha posat
en observació el projecte del polígon de Can Roure. Aquest projecte, segons l’alcalde, és molt
ambiciós i actualment està en
una fase de reactivament. Conssisteix a urbanitzar una superfície d’uns 120.000 m2.

Jordi Meléndez, Tordera.

La regidoria d’Ensenyament
de l’Ajuntament de Tordera
ha organitzat un curs bàsic de
català per als residents no catalanoparlants. Les activitats
s’han inclòs dins de la programació anual de l’Escola
d’Adults de Tordera.
Aquest curs per fomentar el
coneixement bàsic del català,
que serà de nivell oral i començarà el proper dijous 3 de
març, es portarà a terme tots
els dimarts i dijous, de vuit a
dos quarts de deu del vespre
al local Emili Vendrell de Tordera.
Tots els interessats poden
fer les inscripcions fins al 28
de febrer, tots els matins de
dilluns a divendres a l’Oficina
de Català de Tordera, situada
a la plaça de l’Església número 2.
L’Ajuntament també compta amb una oficina del català
per assessorar i formar en l’ús
de la llengua. El ser vei lingüístic es troba a la plaça de
la Vila.

