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Calonge invertirà mig milió
d’euros en noves tecnologies

Renovació a la
presidència
del PDeCAT de
Palamós

a L’equip de govern vol implementar les noves tecnologies a l’administració, apostar pels passos

PALAMÓS

de vianants i els aparcaments intel·ligents i una base de control per dur a terme la seva gestió
Joan Trillas
CALONGE I SANT ANTONI

L’Ajuntament de Calonge
i Sant Antoni apostarà el
2018 per les noves tecnologies en el marc de l’aposta pel concepte de ciutat
intel·ligent (smart city).
Una inversió clara, segons
explica l’alcalde, Jordi Soler, que ja es concreta en
646.000 euros.
Soler destaca que
aquest esforç inversor, recollit en el pressupost del
2018, es concreta en tres
grans blocs: el desenvolupament de projectes de
smart city, que focalitzarà
els esforços en la instal·lació d’enllumenat més eficient, un aparcament intel·ligent i la implementació d’una eina base de control de gestió (196.000 euros); la millora de l’equipament informàtic de comunicacions
i
gestió
(150.000 euros), i la primera fase d’ampliació i
tecnificació d’oficines municipals, que preveu la
construcció d’un nou edifici equipat amb una sala
tècnica per a la coordinació en cas d’emergències i

La instal·lació d’enllumenat més eficient és una de les parts del projecte ■ J. TRILLAS

una nova sala de plens que
també farà les funcions
d’auditori
polivalent
(300.000 euros).
Passos de vianants
Una de les novetats del
projecte és la inclusió de
set passos de vianants intel·ligents, que s’emmarca
en l’estratègia smart city.

Aquesta aposta, segons
Jordi Soler, és el “camí cap
a la smart city, que ens
obre un ventall molt important d’oportunitats,
especialment en els àmbits de la mobilitat, la seguretat i la gestió de residus”, destaca l’alcalde, que
hi afegeix que d’aquesta
manera poden avançar

Remodelaran a Blanes la
plaça dels Dies Feiners
a L’objectiu és

recuperar un espai
estratègic situat al cor
de la població

J. Trillas
BLANES

L’Ajuntament de Blanes
ha adjudicat la redacció
d’un projecte per remodelar la plaça dels Dies Feiners, situada a la part del
darrere de l’edifici consistorial. Es tracta d’un espai
que ocupa una posició estratègica, al centre de la vila, amb unes característiques i superfície que el fan
molt adequat per allotjar
un gran nombre d’activitats d’interès públic. El va-

La plaça dels Dies Feiners és un espai característic del
centre de Blanes que ara es vol recuperar ■ AJ. BLANES

lor de l’adjudicació és de
21.000 euros.
Aquesta plaça és una de
les més emblemàtiques,
on es fa el pregó de la festa
major de Santa Anna, però
al llarg de l’any també s’hi

organitzen concerts, fires
i altres activitats d’una
àmplia varietat d’àmbits:
cultural, esportiu, social,
etc. La redacció del projecte anirà a càrrec de la millor proposta triada d’en-

La frase

—————————————————————————————————

“Treballem des de fa
mesos en les noves
tecnologies com una
aposta clara de
mandat”
Jordi Soler
ALCALDE DE CALONGE I SANT ANTONI

tre cinc finalistes, la de
l’arquitecte blanenc Lluís
Bedós –que va presentar la
seva proposta amb el pseudònim de TOR–, que ha escollit un jurat format per
tècnics i polítics de l’Ajuntament de Blanes, i per dos
arquitectes designats pel
Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya.
La tinenta d’alcalde
d’Urbanisme, Pepa Celaya, destaca que l’objectiu
és que la plaça continuï
sent un espai polivalent,
però alhora fer-lo més
agradable i que convidi a
estar-s’hi: “Es tracta que la
ciutadania pugui fer-se seva aquesta plaça sempre,
en tot moment, i no tan
sols quan s’hi organitzen
concerts o esdeveniments
puntuals”. I hi va afegir
que el principal objectiu
del concurs d’idees ha estat “dotar aquest espai situat en un lloc immillorable d’un nou caire, més
acollidor”. ■

cap a un model de poble
“més eficient”. Soler recorda que Calonge i Sant
Antoni ja “treballa des de
fa temps amb el concepte
smart city com a eix central de les actuacions que
impulsa l’Ajuntament, i
que és un projecte de mandat”.
Els passos de vianants
intel·ligents s’instal·laran
a les principals avingudes
del municipi i als punts
considerats més problemàtics. En aquest sentit,
s’instal·laran dos passos
de vianants intel·ligents a
l’avinguda Catalunya, dos
a l’avinguda de la Unió, dos
més a l’avinguda Sant Jordi i un altre a l’avinguda
Andorra. Aquests passos
incorporen unes plaques
lumíniques de díodes led
que fan que quan un vianant s’hi acosta el pas s’illumini, i també s’il·luminen els senyals verticals.
El sistema detecta el
moviment i s’activa quan
s’hi acosta un vianant, i és
especialment efectiu durant la nit, en hores de poca visibilitat o en condicions atmosfèriques adverses. ■

J.T.

El Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) de
Palamós ha apostat per
Raimon Trujillo per liderar
a la presidència la formació
en el municipi i reorganitzar el partit. L’objectiu de
la direcció encapçalada per
Trujillo és eixamplar les
bases del partit, que amb el
procés i el canvi de nom de
Convergència a PDeCAT
no s’han pogut consolidar
d’ençà de les darreres eleccions municipals l’any
2015. Segons Trujillo, es
treballarà per a la incorporació de ciutadans dels àmbits cultural, educatiu, esportiu i empresarial per
treballar en el que serà el
projecte del PDeCAT Palamós amb vista a les eleccions municipals del 2019.
Aquest nou executiu té per
objectiu treballar sense
oblidar la situació en què
està immersa Catalunya
amb el procés sobiranista,
per la quals cosa també
s’organitzaran conferències itinerants per facilitar
l’accés a dirigents polítics
de Catalunya al ciutadà de
peu que a vegades en resta
allunyat. El fet de ser itinerants facilitarà que gent de
tots els barris puguin tenir
accés a la informació i a
l’actualitat. ■

TORROELLA DE MONTGRÍ

Aposta per l’ocupació
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

L’Ajuntament de Torroella de
Montgrí ha incorporat 30
persones, durant sis mesos,
totes elles aturades de llarga
durada, en el marc del programa Treball i Formació,
subvencionat pel Servei

d’Ocupació de Catalunya i el
Fons Social Europeu, i gestionat pel Consell Comarcal del
Baix Empordà. Treballaran a
jornada completa i desenvoluparan tasques en diversos
serveis municipals. ■ J.T.

