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LA SELVA

L’oposició critica Blanes per falta de
diàleg pel canvi d’ubicació de barraques
 El govern diu que Fiscalia els investiga per contaminació acústica i que parlarà amb els joves
CARLES COLOMER

BLANES | E.BATLLE

L’últim ple ordinari del mandat
de l’Ajuntament de Blanes va ser
tens ja que s’hi tocava un dels temes amb més polèmica dels darrers dies: el canvi d’ubicació del festival Sa Costa Barrakes, que se celebra durant la Festa Major i que
ﬁns ara s’ha situat en el camp de
futbol del barri d’Els Pins.
Ahir, els grups de l’oposició
(ERC, EUIA, PSC) van portar a ple
una moció consensuada -que es va
aprovar gràcies als seus vots- i que
va generar un debat intens entre el
govern i els diferents portaveus. La
regidora d’ERC Conxita Boldú
(ERC) va defensar el text i va dir
que l’Ajuntament cal que negociï
amb els joves perquè «no s’ha tingut en compte l’associació Sa Costa Barrakes». I va denunciar que el
canvi d’ubicació el van saber «a través de la premsa i a esquenes de l’oposició i els joves».
Un canvi, inicialment previst a la
Ciutat Esportiva però com va dir el
regidor de Governació, Joaquim
Torrecillas (CiU), «l’Ajuntament té
una nova opció per ubicar-les» i es
va mostrar obert a dialogar amb els
joves. Tots els grups es van mostrar
en contra d’un trasllat a la zona del

Un moment del plenari en què es defensava el punt de les barraques.

nou pavelló durant els dies de la
Festa pels problemes de mobilitat
que pugui generar així com de
«perillositat» pel trasllat dels joves.
A banda, van recordar com han fet
els joves que actualment ja tenen
tancat el programa i que no volen
el canvi per aquest 2011.
Delicte contra medi ambient
Tot i això, l’edil va recordar que el
canvi d’ubicació es farà per «vetllar
per la salut de les persones d’Els
Pins i el compliment de la llei i les
ordenances », un fet que està fo-

Mifas la Selva denuncia
que un nou bar de Blanes
no respecta l’accessibilitat
BLANES | DdG

La delegació de Mifas a la Selva,
entitat que representa les persones
amb discapacitat física denuncia
que fa uns mesos s’ha obert un
nou bar a la zona de Sa Palomera
de Blanes que es diu Es Blanc, que
no respecta l’accessiblitat i afegeix que hi ha «nombroses barreres arquitectòniques que impedeixen la lliure circulació de totes
les persones que tenen problemes de mobilitat». Amb tot, la delegació de Mifas a la comarca de la
Selva assegura que ha rebut diverses protestes de socis i ciutadans que «mostren la seva pre-

ocupació» quan es tracta d’un local nou que ha fet reformes i en
canvi, al seu parer, no ha «previst
l’accessibilitat i, per tant, s’hagin torejat les normatives vigents a part
del sentit comú que suposa haver
de denunciar una situació d’aquest tipus l’any 2011 i essent Blanes una ciutat turística de primera línia».
Davant d’això Mifas demanar informació a l’Ajuntament de Blanes
perquè considera que hi ha «una
greu discriminació per les persones amb discapacitat de la població aiíx com possibles usuaris
que puguin ser turistes»

Els edils del PP donen 13.600 €
de l’assignació del grup a Càritas
LLORET DE MAR
DdG

Els regidors del Partit Popular de
Lloret de Mar, Carles Passarell i
Santiago Ontañón, han donat uns
13.600 euros a Càritas Diocesana.
Aquests diners procedeixen del
que els resta de l’assignació que no
ha utilitzat el grup municipal durant aquest mandat.
I a banda, asseguren en un co-

municat que esperen que aquests
diners ajudin les persones més
necessitades de Lloret i afegeixen
que les futures aportacions que pugui rebre el PP de Lloret de Mar ﬁns
a ﬁ de mandat també siguin entregades a aquesta mateixa entitat.
El grup del Partit Popular es troba
al govern amb el grup de CiU, que
lidera l’alcade Xavier Crespo. Ontañón ha deixat el partit per discrepàncies en els propers comicis.

namentat per diferents escrits -va
mostrar-los en el ple amb un gruix de documents damunt la taulade queixes al Síndic de Greuges, les
converses amb veïns dels barris
propers.
I ﬁnalment, el que pesa més, segons Torrecillas és que la Fiscalia
de Medi Ambient està investigant
-des d’octubre del 2010- i que l’Ajuntament podria veure’s implicat
en un «presumpte delicte contra el
medi ambient per la contaminació
acústica» en diversos carrers d’Els
Pins. I va afegir que el canvi d’ubi-

cació «no és un tema per fer política o per crear alarma social».
Des d’EUiA, el portaveu Joan
Salmerón va lamentar-se que l’Ajuntament de Blanes tingués coneixement de la investigació de Fiscalia des de fa mesos i va dir al govern que «si tan us interessen els joves, calia córrer i parlar-hi». I va afegir que en canvi, quan hi ha hagut
d’altres concerts a Blanes que «són
del vostre interès, com la de Lucrecia o l’Oreja de Van Gogh, podem tenir tots els remors a Blanes».
Salmerón va ser taxatiu i va dir que
el seu grup vol que les barraques es
quedin «a Els Pins i que es trobin
solucions pel desenvolupament
per reduir la molèstia».
Finalment des del PSC, la regidora Lourdes Fàbrega en la línia
dels altres grups va titllar el govern
de manca de diàleg i va afegir que
si volien fer el canvi d’ubicació
«això caldria haver treballat abans
potser fa tres anys i mig» i per això
va expressar que veu difícil una ubicació alternativa i que es mantinguin aquest any en el mateix lloc i
llavors es renegociï.
Abans del ple, una quarantena
de joves es van manifestar davant
l’Ajuntament contra el trasllat.
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El grup TU de
Tossa aﬁrma
que l’alcaldessa
els denega
documentació
TOSSA DE MAR | DdG

El grup municipal Tossa Unida
(TU), que es troba a l’oposició,
assegura que l’alcaldessa de Tossa, Imma Colom (CiU), els ha denegat informació «emparant-se
en mentides». I és que segons
aquesta formació, des del mes
d’abril la forma de donar-los la informació ha canviat «una vegada
convocades eleccions municipals»
i que a partir d’ara hauran de demanar la informació per escrit.
El grup TU, liderat per Gisela Saladich diu que el què sol·licitaven
no era «l’elaboració da cap informe ni un gran volum de documentació» sinó saber «la situació
exacta de l’economia municipal, el
número de plets, el número de treballadors, què ha costat la modiﬁcació del POUM, què s’ha gastat
en assessorament i defensa jurídica», etc. En una carta de l’alcaldessa a Saladich, diu que part de
la informació se’ls lliurarà en un expedient de ple i que «les peticions
que heu presentat, per altra banda, pretenen un volum ingent de
còpies» i que part de la informació,
suposa fer informes, un fet que el
seu parer, no es fa via instància.

