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Tossa reparteix
aliments a 32
famílies que no
tenen recursos
 CiU i PSC destinen el nou Pla ZP a convertir el mas en la seu dels serveis socials i centre de dia per subsistir

Enfrontament entre oposició i govern
de Maçanet pel futur ús de Can Falló
CARLES COLOMER
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El futur del mas de Can Falló
provoca enfrontaments entre l’equip de govern, de CiU i PSC i l’oposició a l’Ajuntament de Maçanet
de la Selva, formada per AM i 9M.
I és que si per una banda, el govern
vol restaurar-lo per convertir-lo
en centre de dia i seu dels serveis
socials municipals. Per l’altra, hi ha
l’oposició que critica l’actuació i
qualiﬁquen l’enderroc de «desastre
i greu error tot l’eforç i la lluita d’anys ha anat a terra», assegura el cap
d’Acord per Maçanet, Antoni
Trincheria (AM). El grup de 9M
també critica l’actuació i assegura
que l’equip de govern «fa
propaganda electoral», en aquest
afer, segons Josep Romaguera
(9M).
En canvi, l’alcalde, Alfons Soms
(PSC), defensa aquest projecte i el
considera una necessitat pel poble,
ja que no hi ha cap centre de dia
pel municipi i reconeix que «caldrà fer-lo de nou perquè l’entrada
quedi a nivell de terra i sigui accessible». Davant les crítiques per
l’enderroc, aquest afegeix que «es
farà seguint la mateixa estructura
que l’actual mas de la població».
En el ple d’ahir, tot i la baralla

Can Falló és un edifici que ha
provocat polèmica en els
darrers anys per temes
urbanístics i pels futurs usos

sense tirar-lo a terra, més tard en
centre d'iniciatives empresarials i
turístiques, però ﬁnalment, és el
govern sociovergent qui hi encara un nou projecte «pel mal estat
en què es troba» va recordar l’alcalde de Maçanet de la Selva.

La Masia de Can Falló es troba al centre del poble de Maçanet.

dialèctica entre grups, s’hi va acabant aprovar el projecte de rehabilitació de Can Falló amb els vots
en contra d’AM i 9M i els favorables
de l’equip de govern.
En concret, l’equipament de
centre de dia es preveu que tingui
unes 23 places i s’instal·larà un ascensor, que permetrà accedir a
les dues plantes que composen
aquest antic mas, que es troba al
centre població. Al pis de dalt s’hi
preveu traslladar els serveis socials

PAU insta el ple d’Anglès a
actuar per eliminar les
barreres arquitectòniques
 La protesta del grup arriba

després que un usuari i
membre de Mifas denunciés
la poca sensibilitat pel tema

PAU denuncia que en
equipaments públics d’Anglès
no hi ha zones adaptades per
a persones minusvàlides
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Piscina, Sala Paladium. Finalment
també destaquen que tampoc estan adaptats els parcs infantils i que
hi ha una manca d’apartaments
per a minusvàlids al municipi.
Per tot això, el grup municipal
demana que el consistori elabori
un estudi per part dels tècnics
municipals i que a partir d’aquí es
comenci a realitzar un Pla d’actuacions, al qual caldrà assignarli una partida pressupostaria «suﬁcient», asseguren des de PAU.
Aquesta moció per part de PAU
arriba després que a mitjans gener
Joaquim Bonaventura, vicepresident del Grup Mifas denunciés que
per segon any consecutiu l’Ajuntament d'Anglès va col·locar per segon any consecutiu contenidors
d'escombraries (rebuig i reciclatge) a l'única plaça d'aparcament de
minusvàlids que hi ha a la plaça
dels Horts durant la Fira de Sant
Antoni. L’Ajuntament d’Anglès, en
aquella ocasió, va dir que emprendria accions per solucionar els
problemes d’accessibilitat que hi
ha al municipi.

El grup PAU d’Anglès, a l’oposició, insta l’Ajuntament a dur a terme actuacions amb la ﬁnalitat de
suprimir les barreres arquitectòniques que hi ha al municipi selvatà. I és que segons aquesta formació política liderada per Pere
Espinet «malauradament hi ha
molts llocs de la població que no
són del tot accessibles».
A través d’una moció, el grup vol
que es debati el tema en el proper
ple i assegura que des de la formació anglesenca s’ha dut a terme
un estudi de camp que ha detectat un seguit de mancances quan
a barreres arquitectòniques que es
resumirien en la necessitat d’adaptar voreres a la carretear de
Santa Coloma, el carrer de les Fàbriques, al Barri de Can Serra, al de
de Can Planes, Avellaneda, gran
part del centre, el carrer Nord i el
dels Horts, entre d’altres.
D’altra banda, asseguren que no
hi ha accessos ni lavabos adaptats
al CEIP Pompeu Fabra, Camp de
Futbol,Parc de la Font del Canyo,
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de l’Ajuntament i també crear una
sala de recuperació, una de metges, un menjador i una cuina. En
total, s’hi destinen uns 543.000
euros, que són bona part de l’ajut
que dóna el Fons Estatal d'Ocupació i Sostenibilitat Local, conegut com a nou Pla Zapatero.
Can Falló no és el primer cop
que centra el debat al ple municipal de Maçanet de la Selva, ja que
s’havia parlat fa quatre anys de
convertir-lo en hotel d’entitats

Suport a «Maçanet decideix»
D’altra banda, el ple també va
aprovar la moció de suport a les
iniciatives que sorgeixen d’entitats
cíviques locals per la celebració de
consultes populars per a la independència de Catalunya. En concret, al municipi ha nascut la plataforma ciutadana Maçanet Decideix que farà la consulta el diumenge 28 de febrer i que abans,
ja el dia 21 tindrà lloc la presentació mitjançant un acte formal
amb una conferència i un debat
obert a tothom. Aquest punt del
ple es va aprovar per unanimitat
dels grups que conformen la corporació.
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L’Ajuntament de Tossa de Mar
està facilitant gratuïtament menjar i beure a les persones de la població que no tenen cap tipus de
recurs. Aquests aliments bàsics
(arròs, farina, oli o llet) els compra
directament l’ajuntament gràcies
a un conveni amb un supermercat
o els aporten directament la resta
de veïns del poble.
A dia d’avui, el departament de
Serveis Socials, situat a la Casa del
Mar de Tossa de Mar, té comptabilitzades 32 famílies en aquesta situació. Tot i això, els aliments es
continuaran repartint cada divendres de 4 a 7 de la tarda als baixos de l’ediﬁci Sant Josep ﬁns,
com a mínim, el mes d’abril. D’altra banda, durant els dies de Nadal
també s’han repartit juguets per les
famílies amb nens.
Aquesta situació de Tossa de
Mar se li suma l’anunci de fa pocs
dies que a causa de la situació de
crisi el Banc dels Aliments de Girona, situat a la població selvatana de Riudellots de la Selva, és buit
i no dóna a l’abast per atendre les
més de 23.000 persones que en són
beneﬁciàries.

