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AJ. SANTA COLOMA

Els forestals de Lloret pateixen
dos atacs vandàlics en tres mesos
L’agrupació de voluntaris estudia traslladar la seva seu a Blanes si l’Ajuntament no els autoritza a fer

un tancat per protegir els dos cotxes que van aparèixer ratllats el 19 de setembre i el divendres passat
ROSER ALBERTÍ LLORET DE MAR

■ Els forestals de la Selva Marítima estan estudiant si traslladar la
seva seu de Lloret de Mar a Blanes
després que els dos vehicles dels
quals disposen per a la tasca de
protecció, prevenció i extinció
d’incendis hagin patit dos atacs
vandàlics en només tres mesos de
diferència. El primer es va produir
el  de setembre i el segon, divendres passat, i en tots dos casos
els cotxes presentaven severes ratllades a tot el xassís.
Segons va explicar el cap
d’aquesta Agrupació de Defensa
Forestal (ADF), Enric Martínez, la
problemàtica va començar quan
fa dos anys es van traslladar al local que ocupen actualment a la
urbanització Roca Grossa de Lloret. Es tracta d’un xalet de mostra
que data dels anys  i que pertanyia a l’Entitat de Conservació
d’aquesta urbanització que, en
compliment d’una sentència judicial, es va dissoldre. «L’entitat va
cedir aquesta inca i la piscina a
l’Ajuntament, que el va assumir
com a ediici municipal i hi va fer
un centre cívic», va explicar ahir
Martínez, qui va precisar que a
causa de la seva ubicació estava
en desús. «L’espai que ocupàvem
abans al costat del parc de bombers era inoperatiu i vam demanar al consistori si ens podíem
traslladar a Roca Grossa», va afegir el cap de l’ADF, que també és
regidor no adscrit a l’Ajuntament.
El canvi va ser aprovat pel consistori i per la majoria de membres de l’assemblea de veïns, ja
que les instal·lacions també són
utilitzades per l’Associació veïnal
de Roca Grossa. «Quan ens vam
instal·lar vam pintar i arreglar l’entorn, que estava molt abandonat,
però per poder fer-lo operatiu
vam haver de talar un pi que estava malalt», va especiicar el representant dels forestals. Una actuació que no va agradar a alguns dels
veïns, que van acusar els mem-

Imatge d’arxiu del teatre.

Santa Coloma obre
un procés participatiu
sobre la remodelació
del Teatre Catalunya
DdG SANTA COLOMA DE FARNERS

Els cotxes de l’ADF de la Selva Marítima van patir ratllades a tot el xassís. ADF LLORET-BLANES-TOSSA

El cos de voluntaris vol
que l’ajuntament els
autoritzi a fer un tancat
en el local per protegir
els cotxes del vandalisme

bres d’aquest cos de voluntaris
«d’ocupes». «Aquí ja van començar problemes, però vam decidir
no dir res i esperar», va afegir.
A l’agost, l’assemblea va tornar
a ratiicar la decisió de mantenir
l’agrupació de voluntaris a la urbanització. «A molts residents els
va bé que siguem allà perquè fem
vigilància de la zona», va valorar
Martínez. Tot i això, uns dies més
tard –el  de setembre– els dos
cotxes de l’ADF van aparèixer rat-

llats per tots costats. «A la part de
darrere del local hi tenim un espai
reservat per aparcar-los, però estan totalment desprotegits», va
criticar el portaveu dels forestals.
Tot i els desperfectes, l’entitat va
decidir no posar denúncia, pintar
els vehicles i posar una càmera de
seguretat per intentar evitar nous
atacs vandàlics. Mesures que no
van ser efectives, ja que divendres
passat, els vehicles tornaven a estar ratllats de dalt a baix. «Som voluntaris i arreglar els cotxes ens
surt molt car. No podem permetre
que es repeteixi», va assegurar
Martínez, qui va recordar que en
un parell de setmanes disposaran
d’un nou camió.
Reunió amb el regidor
De moment, l’entitat ha denunciat aquest segon incident als
Mossos d’Esquadra i està previst
que aquesta setmana Martínez es
reuneixi amb el regidor de centres

cívics del consistori lloretenc,
Cristian Fernández (PSC), per
tractar aquesta problemàtica.
«Demanarem a l’Ajuntament que
ens doni permís per fer un tancat
per protegir els vehicles del vandalisme de certs personatges», va
remarcar el representant d’aquest
cos de voluntaris. En cas que
l’Ajuntament no ho permeti «per
l’oposició dels veïns a l’actuació»,
l’ADF té previst traslladar la seva
seu a una altra localitat, preferentment a Blanes, on ja hi tenen un
vehicle. «Ja n’hi ha prou. Aquests
cotxes ens costen molt de mantenir, i ara que amb l’aplicació del
 les ajudes estan congelades,
encara més», va lamentar Martínez.
Per la seva part, l’edil Cristian
Fernández va assegurar que es
reunirà amb els membres de
l’ADF «al més aviat possible» per
intentar trobar una solució a
aquesta problemàtica.

■ L’Ajuntament de Santa Coloma
de Farners iniciarà demà, a dos
quarts de vuit del vespre, el procés
de participació ciutadana per fer
propostes sobre la remodelació
del Teatre Catalunya, tancat fa dos
anys per deiciències en seguretat,
accessibilitat, instal·lacions elèctriques i climatització. Segons va
informar ahir el consistori, aquest
primer acte es farà a l’Auditori i
consistirà en una sessió informativa oberta, mentre que dijous ja
s’habilitarà un qüestionari en línia que la ciutadania podrà respondre ins al  de gener. Posteriorment, la segona quinzena de
gener, se celebrarà un taller participatiu presencial. «L’objectiu és
recollir valoracions i criteris que
l’Ajuntament prendrà en consideració a l’hora de plantejar l’elaboració de projectes de remodelació
per part d’equips especialitzats»,
va explicar l’alcalde, Joan Martí.
Després del tancament del Teatre Catalunya el , l’Ajuntament va contactar amb el Col·legi
Oicial d’Arquitectes de Catalunya
(COAC) per rebre assessorament
especialitzat i promoure la remodelació del teatre. Es va decidir
que es farien tres estudis tècnics
per analitzar les condicions del
teatre a nivell d’estructura, acústica i climatització, així com les
condicions d’escena, i que després es convocaria un concurs per
adjudicar els treballs a una empresa especialitzada.

