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La reforma del carrer
Camprodon s’iniciarà
l’any que ve
ARBÚCIES | E.B.

Sils Observen per primer cop un esparver d'espatlles negres a la comarca

 Aquest cap de setmana observadors de l’Estany de Sils han vist per primer cop una espècie d’ocell gens freqüent a
la comarca. En concret, un esparver d'espatlles negres a l'Estany de Sils que és d'origen indoafricà i una espècie
escassa a Catalunya. Sols existeixen poques parelles nidificants a Lleida, tot i que se n’ha vist alguna a l'Empordà.
L’única vegada que s’ha n’ha observat un exemplar en una zona propera a la Selva és a la comarca d’Osona als anys 70.

Unslladresdesmantellenelstubs
delsserveisd’unanauindustrial
 Quan el propietari se’n va

adonar ja s’havien endut
part de les conduccions de
l’aigua, fetes de coure
ARBÚCIES
E.PADILLA

Uns lladres han anat desmantellant, possiblement durant dies,
les conduccions dels serveis d’una nau industrial del polígon de
Cal Xic d’Arbúcies. Quan el propietari de la nau, que està tancada
i en venda, se’n va adonar ja s’havien endut la majoria de les conduccions de l’aigua, fetes de coure.
Testimonis dels fets –el polígon
queda a tocar del tanatori i hi ha
equipaments municipals que també hi queden relativament a prop–

La policia local hi guarda
cotxes retirats per la grua
i algun material, però feia
dies que no la feien servir

van veure una furgoneta fent viatges cap al municipi. Tot apunta
que el vehicle pertany a algú domiciliat a Arbúcies i que, aproﬁtant
les nits, ha anat buidat la nau.
Es dóna la casualitat que aquesta nau la fa servir la Policia Local
d’Arbúcies per guardar-hi material
i deixar cotxes retirats per la grua
en dipòsit. Ahir, però, des de la policia local s’assegurava que ara
per ara no hi ha cap vehicle a dins
i que en cap cas es tracta d’un equipament que la policia tingui llogat,
sinó que és un espai cedit.
No es tenen calculats els quilos

de coure que els lladres s’han endut perquè no es tracta d’un carregament, sinó que a poc a poc els
lladres han desmuntat les canonades i diverses conduccions de la
nau fetes amb metalls que fàcilment es poden revendre. A més, els
lladres no van ser especialment curosos: testimonis dels fets expliquen que van veure la furgoneta
sospitosa fent viatges entre la nau
i el municipi a plena llum del dia,
concretament a les tres de la tarda,
quan els nens entren a classe a una
escola propera.
A banda d’això, fa pocs dies els
agents municipals d’Arbúcies van
evitar que un veí del municipi se
suicidés llançant-se d’un pont a la
riera d’Arbúcies. L’home tenia problemes familiars i econòmics i
havia perdut la feina, va explicar als
agents.

Lloret advoca per crear una residència
per a Mifas de cara al proper mandat
LLORET DE MAR | MARTÍ SANTIAGO

L’orograﬁa relativament plana
de Lloret fa d’aquesta vila costanera
un lloc ideal per construir-hi una residència per a minusvàlids. La idea
l’han exposada els representants de
Mifas a l’alcalde de la població,
Xavier Crespo (CiU), i al regidor de
Noves Infraestructures, Romà Codina (CiU).
El projecte encara està prenent
forma però Crespo ha assenyalat
que resulta «interessant» per dues
raons: en primer lloc perquè es
col·locarà en una àrea –la Selva litoral– on la densitat de població és
elevada i en segon lloc perquè pot
esdevenir un ﬁló important per al
turisme adaptat. Ara bé, l’alcalde ha

deixat clar que durant l’any vinent
serà difícil trobar un terreny per oferir a Mifas i ho considera una previsió a mitjà termini que podrà
desenvolupar-se en el proper mandat. Recalca també que les administracions supramunicipals s’hauran d’implicar en la qüestió econòmica.
En breu, representants del govern visitaran una residènciade Mifas per observar quines són les seves característiques particulars i així
poder començar a buscar un terreny «al centre de Lloret o en els
nous sectors de creixement previstos al POUM» per cedir-lo a
l’entitat i que respongui a les seves
necessitats.
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El tresorer de l’agrupació, Julio
Merino, explica que malgrat que
encara no hi ha res tancat i tot just
s’ha realitzat «una presa de contacte
amb Lloret» el primer esbós de la
residència implicaria copiar el model de la que disposen a Girona. Un
ediﬁci completament adaptat amb
cabuda per a 32 persones i que no
estaria destinat a ancians, sinó a
persones joves que pateixen algun tipus de minusvalidesa.
Mifas ha pensat en aquest emplaçament costaner perquè és el
que s’adapta millor a les necessitats
del col·lectiu. «Pensem en un lloc
gran, prop de la platja, molt planer
i que sigui fàcil circular-hi amb
cadira de rodes», exposa Merino.

La reforma del carrer Camprodon d’Arbúcies és un dels temes
més polèmics del municipi els
darrers mesos i ja està arribant a la
seva fase ﬁnal. En breu, el consistori preveu convocar els afectats
per la reforma –comerciants, veïns,
restauradors– per parlar de la futura fesomia del carrer i llimar les
diferències d’opinions i la idea,
tal com explica l’alcalde, Roger
Zamorano (ERC), és poder engegar aquesta obra l’any que ve. L’obra costarà al voltant d’1,5 milions d’euros i l’execució temporal
és de 10 mesos. Pel que fa ajuts
aconseguits ﬁns ara, el batlle diu
que tenen prop d’un milió d’euros
entre el Pla Únic d’Obres i Serveis,
llei de barris i Sorea, entre d’altres.

CONVENI

Vidreres i el municipi
occità d’Esperasan
s’agermanen
VIDRERES | DdG

El municipi de Vidreres i l’occità d’Esperasan van signar ahir un
conveni d’agermanament a la sala
d’actes de l’Ajuntament català. Els
encarregats de la signatura van
ser l’alcaldessa vidrerenca, Ruth
Rosique (PSC), i el batlle d’Esperasan, Jean Torrent, i el president
del comitè agermanament d’Esperasan. Abans d’aquest gest oﬁcial, entre ambdós municipis hi ha
hagut intercanvis culturals. Esperasan és una localitat de poc més
de 2.000 habitants i està situada a
la regió d’Occitània, a la regió del
Llenguadoc-Rosselló.

BLANES

EUiA enviarà un vídeo a la Generalitat
perquè «pari els peus a Trias (CiU)»
BLANES | MARTÍ SANTIAGO

L’agrupació federalista local d’EUiA a Blanes ha preparat un vídeo amb
les intervencions de l’alcalde, Josep Trias (CiU), en el darrer ple municipal que enviarà al Departament de Presidència de la Generalitat perquè «li pari els peus». El portaveu de la formació, Joan Salmeron, assegura que aquesta decisió es produeix després que l’alcalde l’acusés de
ser responsable del desviament de cinc milions d’euros en el cost de la
Ciutat Esportiva. Com a defensa d’aquesta inculpació Salmeron mostra un escrit datat el 29 de juliol de 2009 on Gisa especiﬁca les causes del
desviament: 1,3 milions en diferències de mesurament, 1,4 en mancançes
diverses, 1,4 fruit de l’ampliació i 1,3 per noves propostes.
LLORET DE MAR

HOSTALRIC

Lloret vol atraure el
turisme d’immersió

Inicia l’activitat del Servei
d'Orientació Familiar

LLORET DE MAR | MARTÍ SANTIAGO

HOSTALRIC | DdG

El certamen Dive Travel Show
celebrat a Madrid el cap de setmana passat ha servit a Lloret per
promocionar-se com a destí d’immersió. I és que la vila disposa de
diversos punts interessants per a la
pràctica dels submarinisme com
per exemple, els Bullents (26 metres), la Collada (54 metres) o la
Bravada de s’Esquinça (28 metres). La vila disposa de quatre
centres d’immersió que també realitzen sortides fora del municipi.

Aquesta setmana ha començat
a funcionar el Servei Local d'Orientació Familiar d’Hostalric.
Aquest està compost per l'Escola
de Mares i Pares i el Servei d'Atenció Individualitzada, un espai
on els pares poden parlar amb un
professional sobre les situacions a
què s’enfronten i, alhora, se’ls facilitaran eines educatives per resoldre-les. Alhora hi ha un servei
d’atenció telèfonica 24 hores adreçat també a les famílies.

Santa Coloma es converteix
en la capital de la ratafia
Aquest cap de setmana la capital de la Selva té la rataﬁa de protagonista. A més d’activitats, el poble convidat és el mallorquí de
Porreres, que presenta productes.

BLANES

Hostalric commemora un
incendi de fa 200 anys
Hostalric recorda aquest cap de
setmana els fets de l’incendi ocorregut fa 200 anys durant l’atac de
les tropes franceses. Els actes consten d’una xerrada i una cursa.

Demana una subvenció
per construir un talús
BLANES | MARTÍ SANTIAGO

El govern de Blanes (CiU, PDB,
PP) ha demanat a la Diputació de
Girona una subvenció de 336.640
euros amb caràcter d’urgència
per sufragar els costos que li suposara la instal·lació de proteccions al talús del carrer Cardenal
Vidal i Barraquer. L’execució d’aquesta obra, que es va aprovar en
el darrer plenari, costarà 1,8 milions d’euros.

