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● Argentona.

L’historiador argentoní Enric
Subiñà és el guanyador
de la darrera edició del
Premi Burriac 2008 de
recerca històrica i social
d’Argentona. Es dóna
el cas que l’autor ja va
aconseguir un primer
guardó del mateix certamen d’història l’any
2001 amb l’obra Argentona, de la sagrera a la
vila (1295-1900). El
treball guanyador del
Burriac 2008 és Terra
de remences. Argentona al segle XV, en què
Subiñà «reflecteix aspectes com la terra, els
masos, el règim senyorial, l’economia i la població de l’època».
L’obra guanyadora del
premi Burriac està previst que es publiqui durant la propera tardor. / EL PUNT

Premià de Mar
vetllarà per la
higiene dels
aliments
● Premià de Mar. La Regidoria de Sanitat i Salut Pública ha endegat
una campanya adreçada als manipuladors
d’aliments del municipi. L’objectiu és garantir que aquests professionals compleixin la
normativa i «es rentin
les mans amb aigua calenta i sabó tantes vegades com ho requereixin
les condicions de treball». La campanya
s’ha fet arribar a tots els
bars, restaurants, comerços d’alimentació,
geriàtrics, escoles, i
llars d’infants, i des del
consistori premianenc
se’n farà un seguiment
estricte. / EL PUNT
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Tordera renuncia al segon pont sobre el riu
fins que no trobi prou finançament extern
L’estructura, de quatre quilòmetres de llarg, ha d’enllaçar el centre urbà amb el veïnat de Sant Pere
TERESA MÁRQUEZ / Tordera

●

L’idil·li que en els darrers anys ha viscut
Tordera amb els ponts que travessen el riu sembla haver-se aturat. La complexa situació econòmica dels ajuntaments i la falta de recursos
La reconstrucció de l’històric pont de Ferro de Tordera, inaugurada el març
del 2007, va resoldre un
dels reptes més importants
del govern de majoria absoluta de CiU. La recuperació d’una estructura simbòlica per als ciutadans va
donar peu a un projecte
més ambiciós, i molt més
car, amb què es pretenia
resoldre un dels mals històrics d’aquest municipi,
amb una dispersió considerable dels seus nuclis
habitats. Calia habilitar un
nou pont que permetés als
nombrosos habitants del
veïnat de Sant Pere acostar-se al centre urbà sense
necessitat de desplaçar-se
en vehicle. Un nou camí a
peu per sobre del riu. El
projecte de disseny es va
encarregar quan la bonança econòmica encara permetia treure del calaix velles aspiracions.
La proposta presentada i
acceptada finalment planteja una estructura en forma d’arc que enllaça el
parc de la Sardana amb el
veïnat. «La idea inicial era
fer arribar el pont només
fins a la zona esportiva,
però els veïns reclamaven
una connexió directa i els
vam fer cas», va explicar
l’alcalde de Tordera, Joan
Carles Garcia (CiU). En
aquest sentit, al punt central del futur pont es dissenya una plaça d’uns cent
metres quadrats que permetrà o bé deixar el recorregut i baixar fins a la zona

externs han obligat el consistori a renunciar a
l’anunciat projecte de construcció d’un segon
pont per a vianants que enllaci el nucli urbà
amb el veïnat de Sant Pere. L’obra d’alta enginyeria inclou una estructura de quatre quilòme-

tres de llarg en forma d’arc i té un cost aproximat de 3,9 milions d’euros. A causa de la magnitud de la proposta, el mateix govern de Tordera dubta que es pugui fer realitat durant
aquest mandat, que acaba el 2011.

Imatge d’arxiu de la inauguració del pont de Ferro durant la Fira del Ram de Tordera, el març del 2007. / QUIM PUIG

esportiva o continuar caminant fins al parc de la
Sardana. En total, seran
quatre quilòmetres i un
cost de prop de 4 milions.
El consistori ha aconseguit
una partida de 300.000 euros del Pla Únic d’Obres i
Serveis (PUOSC) de la
Generalitat que arribarà
aquest any. Tot i això, Garcia es mostra poc convençut que l’obra sigui una
realitat aquest mandat si
no hi ha «una gran ajuda
econòmica exterior».

Una obra reconeguda a l’estranger
● L’enllaç a través d’un pont entre el
nucli urbà, l’illa del riu i el veïnat de
Sant Pere de Tordera es va preveure
des del primer moment com un projecte únic, però la magnitud de l’obra va
fer necessària la seva execució per fases. La primera correspon al pont de
Ferro, una de les peces més conegudes,
reconegudes i enyorades pels ciutadans del municipi des que un aiguat es
va endur l’última estructura el 1969. A
més, es va inaugurar durant la Fira del
Ram, poc abans de les eleccions muni-

cipals del 2007. A més, l’empresa
SAEM, encarregada de la redacció i
construcció del pont de Ferro, va fer
una presentació oral del projecte en el
Congrés Internacional Footbridge
2008 de Porto, a Portugal. En aquest
concurs hi prenen part ponts i passeres
de vianants d’arreu del món i dels arquitectes més prestigiosos. Amb l’exposició que es va fer, es va aconseguir
incloure el pont de Ferro en el llibre del
congrés, que es distribueix mundialment entre els professionals del sector.
PUBLICITAT
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* La venda per telèfon i internet suposa un recàrrec

L’historiador
Enric Subiñà
torna a guanyar el
premi Burriac
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