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ROSER ALBERTÍ LLORET DE MAR

■Lloret de Mar té, actualment,
uns . Habitatges d’Ús Turístic
(HUT) en situació irregular i uns
. legalment establerts. Així ho
va detallar ahir el primer tinent
d’alcalde, Albert Robert (CiU), qui
va precisar que en el cas dels HUT
que presenten irregularitats, la xi-
fra «és orientativa, ja que és molt
difícil comptabilitzar-los». Preci-
sament per canviar aquesta situa-
ció, l’equip de govern (CiU, PSC i
ERC) portarà en el ple del pròxim
dilluns,  de desembre, la pro-
posta de suspendre la tramitació i
atorgament d’autoritzacions per a
activitats i usos de l’HUT amb la
inalitat «d’estudiar-ne la refor-
ma». «L’objectiu és regularitzar i
reordenar els HUT que ja existei-
xen i que hi hagi un control», va es-
peciicar Robert, qui va recordar
que ICV-EUiA va portar en el ple
de setembre una moció en aques-
ta línia i que la van retirar després
que l’equip de govern expliques
que ja hi estaven treballant i de-
manés més temps. «En cas d’apro-
var-se, s’aplicaria de seguida», va
dir Robert, qui va destacar que en
els últims mesos molts d’aquests
habitatges ja s’han regularitzat. 

En aquest sentit, el regidor
d’ICV-EUiA Javier Rodríguez Pa-
cios va destacar que presentaran
una esmena a aquesta proposta,
perquè no estan d’acord amb al-
guns dels punts del redactat. «A la
part expositiva, s’especiica que la
moratòria en la concessió de lli-
cències s’aplicarà quan el nombre
d’HUT arribi a . i nosaltres
creiem que això s’ha de fer imme-
diatament» va reivindicar.

D’altra banda, l’edil ecosocia-
lista va explicar també que a la
proposta del govern lloretenc no-
més es té en compte les molèsties
que suposen els HUT irregulars
per als veïns. «A més, també pro-
voquen l’expulsió d’aquests veïns
dels seus barris perquè ja no
aguanten més» va especiicar Ro-
dríguez Pacios, afegint que caldria
veure també «quina repercussió
tenen en l’oferta de lloguer al mer-
cat d’habitatge per als residents
habituals». 

Justament el passat mes d’agost
es va detectar que un bloc d’apar-
taments del nucli antic, incomplia
diverses de les condicions de la lli-
cència que els acreditava com a
HUT’s, arran de les alertes veïnals
i després que dos joves es penges-

sin del balcó o s’hi produís un
apunyalament. 

Pressupost del 2017
D’altra banda, un altre dels punts
destacats del ple de dilluns, serà
l’aprovació del pressupost per al
, que enguany s’incrementa-
rà a .., euros, un 
més elevat que el d’aquest any,
que és de .. euros. Pel
que fa a inversions es preveu una
partida de .., euros.
«D’aquests, uns  milions -que
aportarà la Generalitat- aniran a
la construcció de la planta de triat-
ge i la resta seran per tirar enda-
vant el pla operatiu per a la recon-
versió turística, a clavegueram i
vies públiques i per als pressupos-
tos participatius» va especiicar

Albert Robert, qui és regidor de
serveis econòmics. En relació a
aquests pressupostos, que en-
guany va ser la primera vegada
que se celebraven a la població,
Robert va especiicar que la parti-
da de mig milió d’euros es man-
tindrà. «Per aquest any, com a no-
vetat, intentarem que es puguin
votar a través d’una aplicació per
a mòbils» va avançar el regidor
convergent. Robert també va res-
saltar que un altre dels objectius
és «sortir del pla econòmic i inan-
cer» que es va iniciar aquest 
amb l’objectiu de reduir l’endeu-
tament municipal. «Estem com-
plint totes les ites que ens vam
marcar i per això creiem que
aquest any ja en podrem sortir»,
va dir l’edil. 

Lloret té uns 3.500 habitatges
d’ús turístic en situació irregular 
L’equip de govern proposarà, en el ple del pròxim dilluns, aprovar una moratòria de noves
llicències d’HUT durant un període màxim d’un any amb la finalitat «d’estudiar-ne la reforma»

Un bloc de pisos del nucli antic que incomplia la llicència. AGENCIAS

 L’Associació de Comerciants de Lloret i l'Ajuntament van lliurar aquesta set-
mana, una aportació de 4.320 euros a l’Associació Yaiza (AYAFAMM), que es
destinaran a descobrir què provoca la malaltia que pateix aquesta nena llore-
tenca, i que li provoca una mancança de glòbuls blancs, imprescindibles per les
defenses del cos, falta de plaquetes en la sang així com processos d'anèmia pe-
riòdics. Els diners es van recollir amb la venda per 1 euro d’un mocador solidari
de Santa Cristina i amb guardioles col·locades en els establiments. 

Lloret Recullen més de 4.000 euros per a la Yaiza

FACEBOOK JAUME DULSAT

DdG VIDRERES

■Els dos joves de Blanes que van
resultar ferits crítics en el xoc fron-
tal de dijous a la N-II a Vidreres se-
guien ahir ingressats en els cen-
tres hospitalaris, sense canvis en
el seu estat. El noi de  anys que
va ser evacuat a l’hospital Trueta
seguia ingressat a l’UCI i el seu
pronòstic és reservat. Pel que fa a
la noia de  anys, que va ser tras-

llada al centre hospitalari Ger-
mans Trias de Badalona, encara
hi romania ingressada, tot i que
aquest centre no facilita informa-
ció sobre l’estat dels seus pacients.

L’accident va deixar dos ferits
més de poca gravetat: un jove de
 anys, que va ser traslladat a
l’hospital de Blanes, i un noi de 
anys, que va ser evacuat al Trueta,
tots dos en estat de ferits menys
greus.

El xoc frontal entre els dos tu-
rismes es va produir en el quilò-
metre , el tram que es troba a
tocar grues Viñolas i que s’ha con-
vertit en un punt negre de la zona
per la seva alta sinistralitat.

Els dos ferits de l'accident
de la N-II a Vidreres
segueixen en estat crític
Es tracta del conductor d’un
dels vehicles, de 19 anys, i la
seva acompanyant de 20, tots
dos veïns de Blanes

ls veïns de Malgrat, Pine-
da, Navarcles, Súria,
Granollers, Sabadell,

Igualada, Tàrrega... i els de moltes
altres viles i ciutats catalanes tin-
dran, durant aquestes pròximes
festes, la possibilitat de veure di-
ferents versions i representacions
dels Pastorets. Una arrelada tradi-
ció catalana que activa i dinamit-
za més d’un centenar d’associa-
cions, grups i col·lectius afeccio-
nats arreu de tot Catalunya. I mi-
lers d’espectadors. A la nostra de-
marcació, podran escollir entre
unes quantes propostes com la
reeixida producció que tradicio-
nalment presenta el grup Prosce-
ni al Teatre Municipal de Girona.
Més concretament, a la nostra co-
marca en trobaran també algu-
nes com la de Maçanet. Malgrat
tot, enguany, després de donar
un cop d’ull a les informacions de
la xarxa, semblaria que els pas-
tors, els àngels i els dimonis de
Lloret, Vidreres, Amer i Arbúcies
s’han donat un descans.

A Blanes sí. A Blanes hi haurà
Pastorets. Després de l’aturada
puntual de l’any passat tornen els
Pastors i Misteris de Pere Puig i
Llensa en una revisió, pel que fa
a posada en escena, dirigida pel
grup blanenc El Mirall. El text, el
que va escriure Pere Puig i Llen-

sa, té molt poc a veure amb el de
Josep Maria Folch i Torres, que
és el més conegut, popular i re-
presentat arreu de Catalunya. I
del qual, per cert, aquest desem-
bre es compleixen cent anys de la
seva primera representació. Per
la meva implicació personal,
aquests darrers mesos he hagut
d’aprofundir en els versos de Pas-

tors i Misteris. Uns versos a vega-
des poètics, a vegades ingenus, a
vegades recurrents, però sempre
amarats d’espiritualitat i d’un clar
missatge de generositat i perdó. I
també d’un riquíssim vocabulari
popular que per la seva professió
(pagès) dominava l’autor.

Els Pastorets, un referent de
Catalunya. Una tradició que re-
torna cada Nadal a casa nostra.
Com la polèmica sobre la neces-
sitat o no, de fer-ne lectures
menys tradicionals i més con-
temporànies.

E

TEMPS DE

PASTORETS

Josep Alum

Metge

«Una arrelada tradició
catalana que activa i
dinamitza més d'un

centenar d'associacions»

La CLaU
PROPOSTA D’ICV-EUIA
Subvenció pels productes
d’higiene íntima femenina
� El grup d’ICV-EUiA presen-
tarà una esmena als pressu-
postos per demanar, entre al-
tres punts, que se subvencioni
els productes d'higiene íntima
de les dones (compreses i
tampons) i bolquers per a na-
dons, amb una dotació d’uns
40.000 euros. «És de justícia, i
es fan lleis o pressupostos, so-
vint ho fan en clau masculina»
va dir l’edil.


