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LA SELVA

ERC proposa
que el Consell
comarcal lideri
un projecte únic
 Fa 8 mesos que es va signar el conveni però no s’ha iniciat l’obra tot i que havia d’estar a l’estiu de TDT a la Selva

Lloret espera que el Govern autoritzi
el camí de ronda de Can Juncadella

CARLES COLOMER

LLORET DE MAR | MARTÍ SANTIAGO

La construcció del camí de ronda entre platja Canyelles i cala
Morisca que va comprometre’s a
fer l’empresa propietària de Can
Juncadella –Flinder Data SL– encara resta pendent de l’autorització dels departaments d’Urbanisme i Medi Ambient de la Generalitat.
Han passat 8 mesos des que el
govern de Lloret (CiU, PP) va
anunciar la signatura d’un conveni amb Flinder Data, en virtut del
qual li reconeixia la titularitat privada del sender GR92-11 que passa per l’interior de la ﬁnca a canvi de condicionar el camí de ronda, però encara no s’ha produït cap
moviment.
Aquest fet no ha impedit que la
propietat tanqui l’accés al GR92-11
alhora que el consistori ha habilitat un recorregut alternatiu per la
urbanització Urcasa per facilitar als
senderistes la realització del camí.
És precisament sobre aquesta
qüestió que el grup dels socialistes està preparant un prec al govern de cara al proper ple.
Tal com expressa el regidor Joan
Carles Amaya del grup del PSC, a
l’oposició a Lloret, la formació
«exigirà que s’obri el GR92-11 ﬁns
que no s’iniciïn les obres del camí
de ronda». Al seu entendre, es
tracta d’un «incompliment del
conveni» atès que aquest otorgava tres mesos a Flinder Data per realitzar un projecte d’obres del
camí de ronda que s’hauria d’executar en el termini màxim d’un

SANTA COLOMA DE FARNERS| DdG

Imatge de Cala Morisca, per on passa el camí de ronda i Can Juncadella per sobre.

LA CLAU

CAMÍ DE RONDA
La propietat de la finca es
gastarà 400.000 euros
El recorregut tindrà 1.200 metres de longitud, comptarà
amb la construcció de dos miradors,
una passarel·la de 80 metres d’alçada amb vistes al mar i la recuperació
del camí que usaven els antics pescadors per anar de cala a cala.



any després que s’aprovés deﬁnitivament.
Amaya creu que s’està retardant expressament l’inici de les obres, cosa que beneﬁcia únicament
el propietari de Can Juncadella
«perquè amb el camí tancat ja té el
que vol i encara no ha pagat els
400.000 euros del camí de ronda».
Malgrat que en un principi el
conveni permetrà a Lloret de Mar
recuperar un camí de ronda sense haver d’invertir un euro de les
arques municipals l’acord s’ha

prestat a discussions. En especial,
el punt que implica el reconeixement com a camí privat de la part
del GR92-11 que discorre per l’interior de la ﬁnca. Per als PSC,
existeix un buit legal en aquest assumpte que si bé permet que això
sigui així no resulta del tot clar.
El problema de fons és que el
conveni no disposa de cap condicionant que sancioni Flinder Data
en cas que decideixi no executar
les obres del camí quan disposi de
l’autorització.
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PAU critica que el govern d’Anglès
(PSC-CiU) menystingui l’accessibilitat
 El grup de l’oposició

s’afegeix a les crítiques del
vicepresident de Mifas i
assegura que calen solucions
ANGLÈS | E.B.

El grup PAU d’Anglès, a l’oposició, critica l’actitud del govern format per PSC i CiU, i assegura que
no es fan actuacions per millorar
l’accessibilitat al municipi i que, alhora, no veu amb bons ulls l’actuació de l’Ajuntament aquest cap
de setmana passat, quan durant la
Fira de Sant Antoni va ocupar per
segon any consecutiu la plaça d’aparcament per a minusvàlids
col·locant-hi contenidors. Uns fets
que Diari de Girona publicava
ahir després que el vicepresident
del Grup Mifas Joaquim Bonaventura ho denunciés al rotatiu.
El portaveu del grup PAU, Pere
Espinet remarca que si bé el Fons
Zapatero (FEIL) del 2009 dedicava part dels diners destinats al
municipi a fer millores en l’as-

DECLARACIONS

PERE ESPINET
CAP DE PAU, A L’OPOSICIÓ D’ANGLÈS.

«Hi ha molts llocs en
què la vorera és molt
estreta i gent amb
cadira de rodes no pot
anar-hi, per exemple
per anar a les escoles o al
dispensari»

El grup de l’oposició recorda
que es volia impulsar un pla
per millorar aquest aspecte
però que no s’ha fet res

pecte d’accessibilitat «aquestes
són ni una cinquena part del que
caldria fer, d’accessibilitat no n0’hi
ha» i destaca que com a grup a l’oposició «tenim constància que hi
ha gent que demana que es rebaixin els passos de vianants per
poder creuar els carrers i que vo-
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len més places d’aparcament per
a minusvàlids».
Una feina però, que per Espinet
no s’està realitzant sinó que «s’inverteixen en coses que no són tan
bàsiques» i també critica que per
anar des de la carretera de Santa
Coloma de Farners ﬁns al centre
de la població «no hi ha cap pas i
passa el mateix per arribar ﬁns al
pavelló, ja que al carrer de les Fàbriques hi ha gent que va amb cadires de rodes i es troba els senyals
enmig de les voreres i no pot pas
passar».
Finalment, el cap de PAU va
destacar que si bé fa un any van
presentar una moció per impulsar
un pla d’accessibilitat al municipi
«encara no s’ha fet res, només
s’ha desenvolupat el Pla Zapatero
i ja està». Pel consistori, com va expressar el regidor d’Obres i Serveis
Joan Pèlach (CiU) els fets de la Fira
de Sant Antoni són un aspecte
puntual i va assegurar que el consistori treballarà per millorar l’accessibilitat si bé, va reconèixer
que és un aspecte car i complicat.

El grup d’Esquerra Republicana
de Catalunya (ERC) al Consell
Comarcal de la Selva, que es troba a l’oposició, proposa que aquest
ens comarcal lideri un projecte
únic de televisió pública a la comarca en format TDT (Televisió
Digital Terrestre) i que alhora,
uniﬁqui les dues llicències públiques a la comarca, una per la Selva interior i una altra per la marítima, en un sol canal. I seguidament que els ajuntaments que
vulguin s’uneixin a un Consorci
pública de la Selva per posar en
funcionament aquest canal TDT.
Els republicans portaran dimarts al ple una moció per aconseguir que aquesta idea sigui una
realitat, ja que assegura, en un
comunicat de premsa, «la complexitat i el cost d’establiment de televisió de TDT serien molt més factibles si les diferents administracions uniﬁquessin aquests esforços, com han fet a la comarca del
Maresme».
I és que en plena apagada analògica, a la comarca de la Selva, sobretot a la zona marítima està en
plena actualitat aquest tema perquè s’està desenvolupant l’apagada analògica i en el cas de Blanes. Fins i tot, entitats i associacions del municipi estan lideran un
seguit de reivindicacions perquè la
televisió local no desaparegui pel
canvi de model. El ple de Blanes
també va aprovar una moció a la
línia de la comarcal.

La darrera jornada de participació es va celebrar la setmana passada.

Uns 250 maçanatencs decideixen
els usos del nou centre cívíc
MAÇANET DE LA SELVA | DdG

Uns 250 habitants de Maçanet de
la Selva han participat en les jornades participatives que es porten
fent des de l’estiu per decidit quines activiats i usos ha de tenir el futur Centre Cívic de Can Trincheria. Entre les demandes ciutadanes
que es van recollir és que aquest
nou equipament es converteixi
en espai de reunió per a entitats,
escola d’adults, borsa de treball, espai de dinamització social, punt

d’informació municipali, més enllà dels serveis, que és converteixi en un veritable punt de trobada
i de relació intergeneracional, de
trobada intercultural, on emergeixin els debats, les conferències
i les xerrades. Les obres de rehabilitació de Can Trincheria clouran
el proper mes de febrer i l’Ajuntament de Maçanet preveu realitzar
un jornada de portes obertes abans
de l’estiu per tal d’iniciar les activitats el proper curs 2010-2011.

