Dijous, 14 de febrer de 2008  Diari de Girona

La Selva

10

URBANISME

CULTURA

L’Estat porta la Generalitat als jutjats per
envair uns terrenys seus a Vilobí i Riudellots

L’Agrupació
Fotogràfica de
Blanes emprèn
el seu cicle de
cursets anual

Pretenen impugnar el pla urbanístic que estableix les infraestructures al CIM La Selva

DdeG, Blanes.
E.Padilla, Riudellots de la Selva.

La delegació del Govern estatal
a Catalunya ha interposat un
contenciós administratiu contra
el Depar tament de Política
Territorial i Obres Públiques
(DPTOP) de la Generalitat per
tal d’impugnar el pla especial
d’infraestructures complementàries al centre logístic i comercial CIM La Selva. La intenció
no és fer-se la guitza entre administracions, sinó que aquest
pla especial, aprovat el sis de juliol de 2007, envaeix els terrenys que el Ministeri de Foment té reser vats per al futur
desdoblament de la N-156, que
mena des de Riudellots a l’aeropor t de Girona, segons fonts
dels municipis afectats –Vilobí
d’Onyar i Riudellots de la Selva.
El contenciós ha estat admès a
tràmit per la sala tercera del
Contenciós Administratiu del
Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya.
El CIM, actualment en ple
funcionament, es va plantejar
amb anterioritat a la redacció
del projecte per desdoblar
aquesta carretera, cada vegada
més transitada per l’activitat c
creixent de l’aeroport de Vilobí.
De fet, els ajuntaments afectats
–el vial transcorre sobretot per

OPINIÓ
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FUTUR DESDOBLAMENT. L’ampliació de la N-156 és una de les moltes obres previstes en aquest nus de comunicació.

terme de Riudellots, però el
tram final correspon a Vilobí–
encara no tenen una proposta
concreta sobre com es
desdoblarà aquest vial. Tot i
això, sí que s’ha constatat que
en alguns punts del terreny les
com petències, literalment, es

SANITAT JOSEP Alum

D’equips i equipaments
illuns passat ,
la consellera
de Salut Marina Geli inaugurava
el nou CAP de Blanes ubicat als Pins,
prop del barri de la Plantera. De
tornada a casa després d’un petit
viatge, vaig tenir ocasió d’escoltar algunes de les declaracions
que aquell mateix dia va fer a la
premsa. En elles parlava del nou
CAP com a un model d’instal·lacions, de serveis i de funcionament en el que s’emmirallaran futurs projectes del seu departament.
L’endemà mateix de l’esmentada inauguració, Geli afrontava
la vaga de metges de 40 CAP de
l’Institut Català de la Salut a Barcelona, que reclamaven per enè-
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sima vegada poder atendre més
estona i més acuradament els
seus pacients; i al mateix temps
veure reflectida aquesta reivindicació d’una manera digna i raonable en les seves retribucions.
Ja fa temps que qualsevol persona amb una mica de capacitat
d’anàlisi o reflexió sap que construir equipaments –escoles, hospitals, guarderies, ambulatoris–
no representa un problema massa gran. És qüestió de prioritzar

 «A Blanes,
semblem
condemnats a no
encertar-la mai del
tot a la primera

Diari de Girona, 2008-02-14, p. 10.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

trepitgen. Un dels punts conflictius podria ser la construcció
d’un giratori ja en el tram de Vilobí d’Onyar. El DPTOP va destacar ahir que el tema deriva d’una «diferència d’interpretacions»
que estan en discussió i que hi
ha la intenció d’arribar a un con-

sens, a la vegada que van assegurar que el conficte no posa en
perill el desenvolupament del
CIM la Selva. Per la seva banda,
la delegació del Govern central
a Catalunya no ha atès les demandes d’informació d’aquest
diari.

les partides del pressupost, segons necessitats i mancances,
cap aquí o cap allà. El veritable
problema és dotar, després,
aquests equipaments dels equips
que els han de fer funcionar. El
problema és aconseguir que
aquests equips, aquest personal,
rebi un tracte humà i econòmic
d’acord amb la responsabilitat de
la feina que realitzen i amb l’estrès que sovint els genera. I encara, en el cas de la sanitat, un
tracte d’acord amb el llarguíssim
període de formació pel que passen els seus professionals abans
de poder exercir. En tots aquests
aspectes queda encara molt per
fer.

dels Pins i la Plantera no ho haguessin impedit. És difícil esbrinar fins a quin punt s’hi haurien
pogut emmirallar futurs projectes del Departament de Salut si
per qüestions de gestió (en cap
cas de sentit comú) que se m’escapen, el nou centre no donés
atenció pediàtrica per als nens
del sector.
El que no cal imaginar, ja que
és fàcilment constatable, són algunes dificultats d’accessibilitat
amb les que, tal com ha denunciat el president de Mifas, es trobaran les persones amb mobilitat reduïda per accedir al nou
CAP. A Blanes sembla que estiguem condemnats a no encertarla mai del tot a la primera: el passeig de s’Abanell, les goteres de
l’Hospital Comarcal i l’estació autobusos; el carrer Ample, el carril
bici, la calefacció i les sortides
d’emergència del Teatre Municipal... A veure si amb la ciutat esportiva tenim més sort.

L’Agrupació Fotogràfica i Cinematògràfica de Blanes, conjuntament amb l’Ajuntament,
emprèn el seu tradicional cicle de cursets per als amants
de la fotografia que vulguin
adquirir coneixements bàsics
o bé per feccionar-los. Amb
aquests cursets, l’Agrupació
Fotogràfica de Blanes torna a
oferir una oferta cultural i formativa de qualitat que recull
participants d'arreu de Catalunya. Els cursets van iniciarse en el si de l’AFIC fa més de
30 anys i en les darreres edicions s’han consolidat com un
impor tant punt de formació
fotogràfica tant per la tria dels
temaris com pels prestigiosos
professors que els impar teixen.
Els temaris van des de la
iniciació a la fotografia digital,
el tractament de la fotografia
d’estudi, els tractaments digitals de la imatge, la gestió del
color o propostes pràctiques
sobre la fotografia d’estudi. El
preu dels cursets oscil·la entre els 40 i els 120 euros i es
preveuen descomptes per als
socis de l’AFIC. Els formularis d’inscripció es poden recollir a l’àrea de Cultura de
l’Ajuntament de Blanes.

CERTAMEN

D’ALTRA BANDA, S’IMAGINEN UN CAP

nou com el que s’acaba de posar
en marxa que no ofereixi un servei tan bàsic com el de pediatria?
Doncs això és el que ha estat a
punt de passar si la mobilització
i les reivindicacions dels veïns

Caldes convoca
la cinquena
edició del concurs
de microrelats
DdeG, Caldes de Malavella.

Contes curs de no més de 300
paraules i que continguin la
frase «la casa sota la sorra».
Aquests són els requisits per
presentar un conte al cinquè
premi de Microliteratura Joaquim Carbó que convoca l’Ajuntament de Caldes de Malavella. Els concursants participaran en tres categories –infantil, juvenil i adulta– i per als
més grans hi ha un premi dotat amb 200 euros. El termini
de presentació finalitza el 13
d’abril i els relats es poden presentar a la biblioteca municipal
o bé enviar-los a l’email biblioteca@caldesdemalavella.cat.

