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MIFAS

Inicien la construcció de
la nova torre de telefonia
al Turó del Pi d’Arbúcies
 La previsió és acabar el trasllat de les polèmiques antenes de la zona

urbana dels carrers Domènec Refart i carrer Pont en uns tres mesos
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Un moment de la inauguració de la nova aula formativa de Mifas.

La delegació de Mifas a
Blanes inaugura una
nova aula de formació
 Incrementarà

l’oferta
formativa per millorar la
inserció social i laboral de les
persones amb discapacitat
BLANES | DdG

La delegació a Blanes de Mifas,
entitat sense ànim de lucre que representa les persones amb discapacitat física de les comarques gironines, va inaugurar ahir una
nova aula de formació a la seu de
l’entitat, ubicada a l’avinguda Extremadura, 1 del municipi. Segons van informar, la nova aula de
formació de la delegació a Blanes
incrementarà l’oferta formativa
dirigida a millorar la inserció social
i laboral de les persones amb discapacitat física de les comarques
de la Selva i l’Alt Maresme.
En concret, l’aula s’ha equipat
amb 15 equips informàtics i una
impressora gràcies a la col·laboració econòmica de La Caixa. Amb
aquest equipament, explica ‘enti-

Lloret viu avui la
Nit de les Flors
amb 9 actuacions
a les Alegries

tat, s’obrirà una nova oferta formativa als prop de 1.000 socis de
les comarques de la Selva i l’Alt Maresme. S’hi duran a terme cursos
d’informàtica orientats a adquirir
coneixements de les noves tecnologies i també cursos de formació
adreçats a aquelles persones que
estan inscrits a la borsa laboral de
MIFAS, en recerca activa d’ocupació i volen aprendre el funcionament dels portals de feina, les
xarxes socials, l’ús dels blocs personals i les principals aplicacions
per fer un currículum vitae.
La delegació de MIFAS a Blanes
va traslladar-se el passat desembre
per emplaçar-se en un local més
ampli, de més fàcil accés circulatori i amb més fàcil aparcament.
L’acte d’inauguració va comptar
ahir amb la presència del director
de l’oﬁcina de «la Caixa» de Blanes,
Xavier Mas Fontrodona, el president de MIFAS, Albert Carbonell
així com el delegat territorial de
MIFAS de les comarques de la
Selva i l’Alt Maresme, Julio Merino.

Les polèmiques antenes de telefonia mòbil que hi ha actualment
al centre d'Arbúcies, a la zona dels
carrers Domènec Refart i carrer
Pont, seran història en menys de
tres mesos. Aquest é el temps que
la companyia Telefónica preveu
per acabar de construir i instal·lar
una nova torre de telefonia al Turó
del Pi on s’hi traslladaran les antenes de les diferents companyies,
va conﬁrmar ahir l’Ajuntament.
Aquest procés es remunta des
de l’any 2006. Des de llavors s’havien acordat diferents ubicacions,
algunes sense consens ﬁns que, ﬁnalment, es va optar pel Turó, una
zona allunyada del nucli i ﬁxada
ara com a sòl no urbanitzable.
L’any passat, entre el juliol i el setembre, l’Ajuntament va fer la seva
part adequant el terreny on havia
d’anar instal·lada la base de la
nova torres de telecomunicacions.
La zona es troba a 150 metres de la
primera casa habitada, una distància que, recordava el consistori, triplica l’exigida respecte centres
d’especial sensibilitat com escoles
o centres geriàtrics. Per tant, es
complien les directives europees
de no situar infraestructures d’aquestes característiques prop de
nuclis urbans, una demanda que,
a més sol·licitava el consistori.
Així, l’any passat van condicionar els terrenys per netejar i anivellar la zona. A partir de llavors era
el torn de les companyies telefòCARLES COLOMER

Una màquina treballant aquesta setmana en els fonaments de la torre.

niques, encarregades de realitzar
les obres d’instal·lació de la torre.
Aquesta comptarà amb tres panells de les companyies que es faran càrrec de totes les obres, unes
feines liderades per Telefónica.
Un cop van acabar les obres de
preparació del terreny, el setembre
de l’any passat, es va tancar el
tema econòmic. Entremig hi va haver una denúncia d’alguns propietaris dels voltants del Turó, en
contra de la llicència d’obres atorgada, segons va explicar ahir el tinent d’alcalde, Jaume Salmeron.
Un cop resolta la denúncia, s’ha
donat llum verd a l’inici de les
obres, que van començar fa pocs
dies amb l’inici de la construcció
de la base que fonamentarà l’an-

La fundació Oncolliga de
Blanes prepara la segona
edició de la marxa solidària
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L’ermita de les Alegries de Lloret
acull avui La Nit de les Flors, una
festa anual que aglutina artistes de
diferents disciplines. En aquesta
ocasió s’han previst nou actuacions per atraure tot tipus de públic. La festa arriba a la cinquena
edició i se celebra sempre el cap de
setmana posterior a la Festa de les
Flors. Les activitats començaran a
les 18.30 amb actuacions musicals,
màgia i circ. La programació s’allargarà ﬁns a les dues de la matinada. Els diners que es recullin durant la vetllada es destinaran a
restaurar l’ermita de les Alegries i
a conservar el seu entorn.

La delegació de Blanes de la
Fundació Oncolliga Girona celebrarà per segon any consecutiu la
seva Marxa Solidària. Tindrà lloc el
pròxim 31 de maig i el recorregut,
d’aproximadament 7 quilòmetres,
serà el mateix que en l’edició de l’any passat. La sortida serà a les 10
del matí des del passeig Cortils i
Vieta i el donatiu d’inscripció per
poder participar serà de 7 euros.
D’igual manera, tot el que es recapti es destinarà a ﬁnançar els serveis que ofereix la Fundació Oncolliga Girona a través de la delegació blanenca, que enguany celebra el seu primer aniversari.

Un xoc en un túnel fa tallar un carril de l’Eix
 El xoc de dos turismes dins d’un túnel va obligar a tallar un carril de l’Eix a
l’alçada d’Arbúcies durant prop de dues hores. L’accident es va produir quan
cap a les onze del matí a l’alçada del quilòmetre 213 de la C-25. Un cotxe va
xocar contra un altre que estava aturat en el túnel perquè s’havia avariat. Una
persona va resultar ferida lleu. Al lloc van anar-hi tres dotacions de Bombers,
SEM i Mossos. El trànsit es va restablir cap a tres quarts d’una del migdia.

tena. Tot plegat es farà en tres fases, va continuar explicant el tinent
d’alcalde . La primera consisteix en
l’obra civil, la qual anirà seguida pel
muntatge de la torre i, ﬁnalment,
el trasllat de totes les antenes.
Precisament, el consistori ja ha
avisat a la resta de companyies que
han començat les obres i que,
quan acabi, hauran de traslladarse cap a la nova ubicació, va explicar Salmeron. En total, afegia el
regidor, la previsió és que el muntatge de la torre s’allargui ﬁns a uns
tres mesos. «Tanquem un procés
de nou anys i resolem un problema allunyant les antenes dels nuclis habitats. Durant molts anys no
ens n’haurem de preocupar més»,
va sentenciar el regidor.

Un cop ﬁnalitzada la marxa, segons va informar ahir l’entitat, se
sortejaran diversos regals (gentilesa dels establiments i restaurants col·laboradors) entre les persones que hagin donat 2 euros.
També s’ha organitzat un concurs fotogràﬁc a través de Facebook. Els organitzadors premiaran
amb un sopar per a dues persones
la foto que més agradi entre les que
es pugin a aquesta xarxa social
amb el hashtag #oncolliga’t.
La Fundació Oncolliga Girona té
com a ﬁnalitat millorar la qualitat
de vida de les persones afectades
de càncer i de les seves famílies a
les comarques de Girona.

