8

Divendres, 11 de març de 2005 ■ Diari de Girona

La Selva

VIDRERES

BLANES

Teixidor afirma que els veïns d’Aiguaviva
estan contents amb el servei de correus

Projecten la
pel·lícula «Coffee
and cigarettes»
al Cine Club
Fortuny

✓ L’alcalde assegura que no ha rebut queixes formals per problemes amb la
correspondència ✓ Només faltarà posar noms als carrers de la urbanització

J.A.G., Blanes.

Diversos personatges asseguts al voltant d’una taula
prenent cafè i fumant mentre
discuteixen de diferents temes. Aquest és el fil conductor de la història que presenta Cof fee and cigarettes, que
es podrà veure aquesta nit a
partir de les deu al Cine Club
Fortuny de Blanes, ubicat a
la Casa del Poble. La pel·lícula, dirigida per Jim Jarmush, compta amb l’actuació
de Roberto Benigni i Steven
Wright.

Ernest Guerrero, Vidreres.

L’alcalde de Vidreres, Àngel
Teixidor (CiU), ha fet instal·lar
a l’entrada de la urbanització
d’Aiguaviva Park unes bústies
concentrades per tal de facilitar
l’arribada del correu a tots els
veïns que viuen dins la urbanització. Teixidor afirma que els
veïns estan d’acord i han valorat
«positivament» els canvis realitzats.
De totes maneres, el conflicte de l’entrega del correu als habitants d’Aiguaviva Park s’ha
iniciat arran de la denúncia de
Manuel Valdivieso, regidor de
Vidreres a l’oposició i veí del
sector, a Diari de Girona en
què s’afirmava que ja feia més
d’un mes que no arribava el correu a la urbanització. En aquest
sentit, el veí explicava que «primer pensàvem que era un problema puntual, però quan vam
demanar explicacions, des de
Correus ens van dir que havia estat una petició de l’Ajuntament».
Valdivieso afegia que «l’equip
de govern de Vidreres ha fet instal·lar unes bústies a la urbanització que són apartats de correus
que es lloguen, sense que ningú
ens hagi dit res, ni tan sols des de
Correus». Tanmateix, assegurava que «nosaltres tenim bústies
des del 1994, acceptades i homologades per Correus, i, de sobte,
sense ni avisar-nos, ens deixen de
servir la correspondència imagino que per fer que utilitzem el servei d’apartat de correus instal·lat
recentment».
L’alcalde de Vidreres ha respost a les declaracions de Ma-

Programació trimestral

IRIS

APARTATS DE CORREUS. L’alcalde afirma que el servei ha tingut molt bona resposta.

nuel Valdivieso dient que «nosaltres hem donat un servei a la
població per tal que tothom rebi
la seva correspondència amb total normalitat i periodicitat. La
gent ha entès molt bé aquesta mesura i l’ha acceptat molt gratament».
Bateig dels carrers

Teixidor ha explicat que la
primera fase era instal·lar les
bústies concentrades a l’entrada de la urbanització, cosa que

ja s’ha fet, i ha afegit que «ara
realitzarem una segona fase que
consistirà a posar nom als carrers i un número a cada vivenda. D’aquesta manera evitarem
confusions i malentesos i, llavors,
serà quan no existirà cap problema amb l’arribada i entrega de
la correspondència als veïns
d’Aiguaviva Park».
Finalment, Teixdor va insistir que «des de l’Ajuntament de
Vidreres, a causa de la gran demanda per par t dels veïns que

hem tingut per millorar el servei
de correspondència, ens hem esforçat per millorar el servei. La
gent ha valorat molt positivament l’esforç que hem fet».

Teixidor recalca
l’esforç fet per
l’Ajuntament per
tal de millorar el
servei de correus
■

La projecció del film s’emmarca en la programació trimestral del club, que es va
encetar el passat 28 de gener
amb el documental Super size
me.
El programa, que finalitzarà el proper 22 d’abril, consisteix en la projecció de set
pel·lícules de diferent procedència. Així, s’han pogut
veure els films Super Size me,
Primavera, verano, otoño, inverno... y primavera o
Whisky, d’Estats Units, Corea
i Uruguai, respectivament.
Tanmateix, la programació
inclou els films Contra la pared, 2046 i Alta tensión, d’Alemanya, Xina i França, respectivament.
La diversitat de gèneres i la
qualitat de les pel·lícules són
l’eix principal que han basat
la selecció de les mateixes.
En aquest sentit, els responsables del Cine Club van assenyalar que aquestes «fugen
de la comercialitat».

BENESTAR

ARBÚCIES

Tordera tramita les
sol·licituds per a les ajudes a
persones amb dependències

Inicien l’estalvi energètic repartint
2.000 bombetes de baix consum

S’inclou dins el programa «Viure en família»

Forma part d’una campanya del Pla Local de Sostenibilitat
Esteve Puig, Arbúcies.

Jordi Meléndez, Tordera.

El Depar tament de Benestar i
Família, a través de l’Institut Català d’Assistència i Ser veis Socials, ha obert una nova convocatòria d’ajuts per a persones
amb dependències –fonamentalment gent gran- per tal que
puguin mantenir-se al seu entorn social i familiar habitual a
través d’una prestació econòmica de fins a 240 euros mensuals
i la prestació de serveis a domicili. Aquesta ajuda s’inclou en el
programa «Viure en família»,
que aquest any es reorienta cap
a la gent gran amb dependència
moderada i severa i cap a persones amb discapacitat.
Aquesta nova convocatòria estarà en vigència fins al 10 d’octubre de 2005, data fins la qual
es podran presentar les sol·licituds a les oficines de Ser veis Socials de l’Ajuntament de Tordera. El programa «Viure en família» preveu una prestació econò-

mica de fins a 240 euros mensuals per a les persones majors
de 65 anys amb una dependència moderada i severa en funció
d’una escala de valoració per a
les activitats de la vida diària i la
seva capacitat cognitiva. També
s’estableixen ajuts per a infants
de 0 a 5 anys i persones d’entre
6 i 64 anys discapacitades i amb
malalties mentals, que queden
incloses dins de les condicions
previstes al Pla Unificat d’Ajuts
a Discapacitats amb un ajut màxim de 273,80 euros.
Totes les sol·licituds es poden
tramitar des de l’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de
Tordera, on també s’estan tramitant les sol·licituds per al programa de Termalisme Social per
als mesos de setembre a desembre. El programa inclou els
serveis de manutenció en règim
de pensió completa durant 12
dies i tractaments termals bàsics.

Amb el nom Gasta menys i viu
millor, l’Ajuntament d’Arbúcies
ja ha iniciat la campanya d’estalvi energètic, en el marc del Pla
d’Acció Local cap a la Sostenibilitat, «amb la intenció d’optimitzar els consums energètics i reduir
les emissions contaminants a l’atmosfera», ha explicat Tomàs
Moré, regidor de Ser veis Urbans i Gestió Ambiental.
El projecte preveu el canvi de
2.000 bombetes tradicionals que
es facin servir en les llars arbucienques per altres de baix consum. Amb aquesta operació els
veïns s’estalviaran el 80% de la
factura de l’ectricitat, segons ha
calculat l’oficina de Medi Ambient. Igualment, el resultat d’un
estudi fet per aquesta àrea municipal diu que en 143 dies l’Ajuntament haurà amortitzat la
compra de les bombetes que regalarà. L’Ajuntament ha enviat a
cada domicili vals intercanviables per les noves bombetes que

ESTEVE PUIG

ESTALVI. Un dels fanals públics amb bombeta de baix consum.

s’han d’acompanyar per una altre unitat incandescent. Moré ha
sentenciat que «hem de tenir en
consideració que l’impacte ambiental negatiu arran de l’elevat
consum d’energia motivat pel benestar actual pot condicionar el

nostre futur i el de les properes generacions». La campanya del
canvi de bombetes es complementa amb el repartiment a cada
casa d’un calendari del 2005 que
constitueix una guia útil per estalviar energia.

