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Unes voreres que demanen
un arranjament urgent
Floristeria

Les queixes d'uns veïns de la
zona em fan prendre atenció
sobre el problema dels usuaris de les voreres del carrer del
Puigcugul. A banda de
la'endèmica estretor d'aquesta zona reservada als vianants,
hi trobem moltes rajoles
trancades, alts i baixos continuats, trossos que han desaparegut i, en general, un estal

lamentable, que comporta
moltes dificultats als transeünts que hi circulen. Si, a més
hi afegim que el carrer és prou
estret com per dificultar el pas
dels vehicles una mica grans recordem que s'aparca en un
dels costats del carrer- s'entèn
que l'arranjament d'aquesta
zona sigui una reivindicació
repetida del veïns.
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Propera recollida a Cassà de la Selva
Dia 17 d'agost, de 5 a 9 de la tarda, al CAP de
Cassà, al carrer Bassegoda, s/n.
A l'estiu, la sang és més necessària que mai.
Col·laboreu-hi amb la vostra aportació.

Doneu-ne una mica!
Mercès per endavant
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QUÈ EN FAREM DE LES JARDINERES DE LES BARRAQUETES?
Han nascut amb mala sort. Primer les van posar rodones i es
veu que eren massa grans i dificultaven el pas de vianants i
vehicles. Després en van posar unes de triangulars i semblava
que s'havia trobat la solució... fins que les primeres pluges i
regades ens van demostrar que la major eficàcia d'aquests elements del mobiliari urbà era embrutir les lloses amb restes de
Cal tenir present, que la causa
d'aquests desperfectes sol ser el pas de
camions per sobre de la vorera que, per
evitar tocar els cotxes estacionats han de
passar per més enllà de l'asfalt i això crea
un problema afegit i més perillós encara.
Pensem que ens trobem amb una vorera
per sota de la qual passen conduccions
de gas, amb el risc que comporta que un
dels camions pugui reventar una
d'aquests canonades. Evidentment que la
solució definitiva per aquesta problemàtica ha de ser una reordenació de la circulació en la zona i una definició clara dels
espais destinats al trànsit, la qual cosa

rovell i de fang.
A més, les flors eren sovint l'objectiu dels brètols que a banda
d'arrencar les flors l'endemà de plantar-les, feien servir els
jardinets com a papereres. La solució? de moment s'han netejat i buidat els recipients i com a mínim no fan tan mal efecte.
Veurem, si ara l'encerten...

permetria el pas correcte dels vehicles i
vinanats sense dificultats... encara que
això comportés la desaparició d'alguns
llocs d'aparcament. La seguretat de tots
bé s'ho val.

TORNEM A TENIR "JULIVERT"
Escric aquestes ratles quan acabo de
sentir les glorioses notícies de reconquesta per part de l'exèrcit espanyol de l'illot
del Perejil, davant la costa marroquina.
De tots els elements que configuren
aquesta història digna d'una pel·lícula de

l'Alfredo Landa, el que més em preocupa
és la unanimitat dels partits majoritaris a
l'Estat i a Catalunya, quan destaquen com
encertada l'operació militar i culpen el
Marroc de tots els mals. Em deixa bocabadat que ningú no digui que el que s'hauria de fer amb aquestes illes -que es podria comparar al fet que les Medes fossin
franceses- és deixar-les al país que lògicament n'ha de tenir la sobirania, el
Marroc, i deixar-se d'statuts quo i altres
bajanades. I el que encara entenc menys
és que després vagin reclamant Gibraltar...

Text i fotos. Joan Carles Codolà
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