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La Selva
TORDERA

HOSTALRIC

Veïns de dues urbanitzacions es queixen
de l’aigua fecal de la riera de la Mina d’Or

Convoquen una
beca predoctoral
per promoure
la recerca en
història

Diversos veïns, residents a les urbanitzacions de Niàgara Park i
Parc dels Prínceps, han
denunciat l’existència
de fortes pudors i líquids de color negre a
la riera de la Mina d’Or
per culpa de les aigües
fecals.

■

Jordi Meléndez, Hostalric.

E.G / J.M, Tordera.

Una intensa pudor i un líquid de
color negre baixen aquest dies
per la riera de la Mina d’Or, al
seu pas per la carretera BV-5122
de Fogars de la Selva. Els treballadors de la zona industrial a tocar de la carretera s’han queixat
de la mala olor que desprèn la
Mina d’Or, i ho han denunciat
tant a l’Ajuntament de Tordera
com als Mossos d’Esquadra. L’origen de les pudors són les aigües residuals sense tractar de
la urbanització Niàgara Park de
Tordera i de la del Parc dels
Prínceps de Fogars.
El regidor de Medi Ambient
de Tordera, Carles Aulet, assegura que l’Ajuntament n’és plenmament conscient i diu que se
solucionarà en part quan s’hagi
fet la canalització a la zona. «Nosaltres ja estem assabentats sobre
el problema que afecta la zona de
les urbanitzacions Niàgara Park
i Parc dels Prínceps. Ara per ara
encara no hem pogut connectar
la depuradora, però ja tenim fet
el projecte del col·lector realitzat
i les obres estan totalment finalitzades. L’únic que ens falta és
por tar llum fins al motor d’impulsió de la depuradora per tal
que tregui aquestes aigües brutes.
Suposem que aquestes obres esta-

L’Ajuntament ja
ha demanat a
l’ACA una
ampliació de la
depuradora
■

IRIS

URBANITZACIÓ. El sector de Niàgara Park, al seu pas per la carretera de Fogars.

ran finalitzades d’aquí a uns dos
mesos».
En aquest sentit, Carles Aulet
ha reclamat a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) l’ampliació
immediata de la depuradora municipal. «Ja fa quatre anys que
hem demanat a l’Agència Catalana d’Aigues l’ampliació de la
depuradora, ja que en un princi-

pi, donava abastament per a unes
10.000 persones, però el creixement que ha sofert la població ha
desbordat les previsions fetes en
un principi. Per això és necessària una ampliació». L’actual depuradora va ser pensada per
tractar les aigües d’una població
de 10.000 habitants. Amb el creixement sostingut del municipi

Els abocaments de Blanes
El vessament de residus i intenses fortors a rieres no ve de
nou a les nostres contrades. Ja
a finals del mes passat, a Blanes hi va haver un cas semblant
al de Tordera. En el cas de la
localitat blanenca, hi va haver
un vessament de residus a la
riera de la Vall d’en Burg, que
va provocar una taca d’escuma
de 50 centímetres quadrats
provinent de dues activitats de
les zones properes. Veïns del
sector van declarar en el seu
dia que el vessament no era

una taqueta blanca, ja que ocupava tota la riera i presentava
un gruix de dos o tres dits. L’incident va ser alertat per un veí,
que va avisar les entitats locals. Després, operaris de
l’Ajuntament es van desplaçar
a la zona industrial per comprovar que s’estaven vessant
residus a la riera i van recollirne unes mostres. Tot i això, els
mateixos veïns van assegurar
que, durant més de tres dies, es
van repetir vessaments a la
riera.

s’han superat amb escreix els límits i l’estació no dóna l’abast.
El regidor de Medi Ambient
va afirmar que les queixes les
van realitzar uns veïns de les urbanitzacions afectades i, que les
pudors es produeixen «perquè
quan hi passa molta aigua i s’hi
queda diluïda, les pudors són més
fortes. A més, també influeix l’època de sequera que estem vivint». L’Ajuntament de Tordera,
amb la voluntat de resoldre abocaments com aquest, treballa,
des de fa anys, per garantir el
sanejament de les diferents urbanitzacions de Tordera, amb
l’arribada de l’aigua potable i el
sistema per captar aigües residuals.

Les pudors,
segons Aulet,
són causades per
l’aigua diluïda i
la sequera actual
■

L’Ajuntament d’Hostalric, la
Universitat de Girona (UdG)
i el Consell Comarcal de la
Selva han convocat una beca
predoctoral per promoure la
recerca en història. Per
aquest motiu, el proper 27 de
maig, a la una del migdia, Eugeni Medina, alcalde d’Hostalric; Joan Batlle, rector de la
UdG; i Jordi Iglesias, president del Consell Comarcal de
la Selva, signaran el conveni
de col·laboració científica a la
seu del Consell.
L’objectiu és fomentar la recerca i la formació de joves
investigadors en el camp de la
història amb la convocatòria
d’una beca predoctoral de formació de personal investigador.
Segons les clàusules d’aquest conveni, l’Ajuntament
d’Hostalric farà una aportació
de 9.792 euros per a la primera etapa (dos anys) i de 11.784
euros a la segona etapa (dos
anys més); la UdG assumeix
les despeses de matriculació
de doctorat del becari i el cost
de les assegurances de la
beca, també el seguiment
acadèmic per un període de
quatre anys; i el Consell Comarcal assumeix la col·laboració en el finançament amb
una aportació de 5.000 euros.
Cal recordar que la població d’Hostalric va rebre el 3 de
setembre de 2002 del Ser vei
d’Arxius de la Generalitat de
Catalunya les còpies dels microfilms de la secció Cabrera
i Bas del fons documental Medinaceli. Aquest fons està
compost pels documents generats bàsicament per tres
senyories feudals, lligades
entre si històricament: els
Vescomtats de Cabrera i Bas
i el Comtat d’Osona. Geogràficament s’estenia per dues
terceres parts de l’actual comarca de la Selva, l’Alt Maresme, l’extrem est del Vallès
Oriental i el Collsacabra, a
Osona.
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La nit de l’11 al 12 de maig es va
sostreure una MOTXILLA de dins
d’un cotxe aparcat a la plaça
Catalunya de Girona: COLOR VERD
FOSC I NEGRE amb una carpeta
blau fosc i llibre sobre espina
bífida. MOLT IMPORTANT!
Si algú la troba o té informació,
si us plau, truqueu al telèfon
649 666 358

Es convoca els senyors accionistes a les Juntes Generals
Ordinària i Extraordinària que se celebraran a Girona, plaça
Vern, número 3, en primera convocatòria, el dia 27 de juny de
2005, a les setze hores l’ordinària i a continuació l’extraordinària, i en segona convocatòria, si escau, el dia següent en el
mateix lloc i hora, amb els següents ordres del dia:
Junta Ordinària
Primer.- Examen i aprovació, si escau, del Balanç, Compte de
Pèrdues i Guanys i la Memòria i aplicació de resultats
corresponents a l’exercici de 2004.
Segon.- Aprovació, si escau, de la gestió dels Administradors
durant l’exercici de 2004.
Tercer.- Precs i preguntes i lectura i aprovació de l’acta de la
Junta.
Es troben a disposició dels accionistes els documents que
han de ser sotmesos a la seva aprovació per la Junta i
informes preceptius, podent obtenir de forma immediata i
gratuïta còpia dels mateixos.
Junta Extraordinària
Primer.- Cessament i nomenament de càrrecs socials.
Segon.- Precs i preguntes i lectura i aprovació de l’acta de la
Junta.
Girona, 12 de maig de 2005
L’Administrador únic. Sra. Sònia Castro Mompart
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