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Pobles de la conca del riu Tordera
abandonaran la comunitat d’usuaris si
no es retira la nova tarifa de l’aigua
El Parlament ha d’aprovar demà passat el polèmic cànon
LAURA JUANOLA / Blanes

J Els alcaldes de la comunitat gestora de la conca del riu Tordera,
entre els quals hi ha bona part dels
alcaldes de la comarca de la Selva,

han amenaçat de dimitir de la comunitat si el conseller de Medi Ambient, Salvador Milà, no fa marxa
enrere en la nova tarifa de l’aigua
que vol imposar als usuaris de la

dessalinitzadora i als que no són
usuaris però que es beneficien de
la planta d’aigua marina tractada.
La nova tarifa s’ha d’aprovar demà
passat al Parlament.

La tractorada feta fa poc pels pagesos a Blanes en contra de la tarifa de l’aigua. / CEL OBERT.

ells es donaran de baixa
de la gestora de la comunitat d’usuaris del riu. L’alcalde de Tordera i president de la gestora de la
comunitat d’usuaris, Joan
Carles Garcia, ho va dir
ben clar: «Primer ens van
demanar que constituíssim la gestora de la comunitat d’usuaris per gestionar l’aigua del riu i ara
que l’hem fet ens diuen
que els membres que la
formem haurem de pagar.
D’això se’n diu cornuts i
pagar el beure.»
Els alcaldes han mantingut des de finals de la
setmana passada reunions

amb tots els grups parlamentaris. Les reunions intenten forçar la retirada
del cànon de l’aigua, que
els alcaldes pensen que
s’ha d’aplicar a tot el país
i no només a la conca del
riu Tordera. Garcia va explicar ahir que només CiU
i ERC s’han interessat per
la seva demanda, però que
aquest últim no s’ha mullat
respecte al que votarà. Els
alcaldes volen que ERC
doni suport a les tesis de
CiU per aconseguir, així,
que l’aigua que surt de la
planta d’aigua marina
tractada que hi ha a Blanes
la pagui tot Catalunya.

La nova ordenança sobre civisme no
agrada a la síndica de Barcelona
M.S. / Barcelona

J L’ordenança

de civisme
que ha d’aprovar l’Ajuntament de Barcelona divendres vinent no agrada
a la síndica de la ciutat,
Pilar Malla. Ahir la defensora del ciutadà va demanar que se n’exclogui la regulació de la prostitució i
la mendicitat «perquè són
problemes relacionats amb
l’exclusió social i no amb
l’espai públic». La norma
—que manté els socis de

govern dividits— ha rebut
unes 40 al·legacions ciutadanes i de tots els partits
municipals menys el PSC.
Si a l’ordenança de convivència li faltava alguna
veu dissonant, ahir s’hi va
afegir la de la síndica de
greuges de Barcelona, Pilar Malla. La defensora del
ciutadà, nomenada per tots
els grups polítics ara fa un
any, va reclamar ahir que
s’hi exclogui qualsevol referència a la mendicitat i

a la prostitució. Malla es
va alinear, així, amb la posició d’un dels socis de govern
municipal,
ICV-EUiA, que ahir mantenia la seva posició enfrontada a la dels seus socis, el PSC i ERC.
Segons Malla, les sancions econòmiques previstes a l’ordenança són «excessivament elevades i poc
ponderades», un fet que
al seu parer «en dificultarà
l’aplicació».
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Els alcaldes de Riells i Viabrea, Fogars de la Selva,
Sant Feliu de Buixalleu,
Hostalric i Tordera, en representació dels pobles
que formen part de la gestora de la comunitat d’usuaris de la conca del riu
Tordera, es van entrevistar
ahir amb el president del
Parlament, Ernest Benach, per fer pressió contra el cànon de l’aigua que
el Departament de Medi
Ambient vol imposar a tots
els usuaris de la dessalinitzadora. La nova tarifa
suposarà una rebaixa en
el preu de l’aigua de la
planta per a Blanes, Lloret
i Tossa, i per als onze pobles de l’Alt Maresme que
se n’abasteixen. A canvi,
però, hauran de pagar l’aigua del riu Tordera. Els
pobles que no s’abasteixen
directament de la planta
dessalinitzadora, però que
se’n beneficien per una millor qualitat de l’aigua del
riu, com ara Tordera, també hauran de pagar l’aigua
del riu. La resta de municipis de la conca veuen
a venir que els pròxims a
haver de pagar seran ells
i per això rebutgen la proposta del conseller.
Ahir, en l’entrevista que
van mantenir amb el president del Parlament, els
alcaldes van proferir una
amenaça: si el conseller
Milà no retira la proposta
del nou cànon de l’aigua,
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L’Estat i la Generalitat
formen una comissió per
desenvolupar el nou pla
integral del Delta
GUSTAU MORENO
Tortosa / Barcelona

J La ministra de Medi
Ambient, Cristina Narbona, i el conseller de Medi
Ambient, Salvador Milà,
van signar ahir a Barcelona
el protocol que ha de servir
per desenvolupar el nou
pla integral de protecció
del delta de l’Ebre (Pipde).
El pla director estarà coordinat per una comissió
mixta que formaran la Generalitat i l’Estat, per impulsar una sèrie d’actuacions durant el període
2006-2008 que haurien de
garantir la sosteniblitat i
la protecció de tot el tram
català de l’Ebre.
La reactivació del pla integral del Delta arriba un
any després de la dissolució del Consorci per a
la Sostenibilitat de l’Ebre
Català (Cosec), l’organisme que ja va substituir l’antic consorci creat pel PP
i CiU per fer les obres compensatòries del transvasament.

El protocol signat per
Cristina Narbona i Salvador Milà té l’objectiu de
definir i executar el nou
Pipde, un programa per
garantir les condicions
ecològiques del tram català de l’Ebre, el delta i
l’ecosistema marí més
pròxim. Segons el Departament de Medi Ambient
i Habitatge, el pla permetrà diagnosticar conjuntament la situació actual del
Delta, establir les mesures
concretes que cal adoptar
i seleccionar les millors
fórmules per executar-les.
Una de les novetats serà
la creació d’una comissió
de seguiment del protocol,
que serà paritària i estarà
formada per tres representats de cada administració.
D’altra banda, el conveni
també compromet les dues
administracions a establir
una sèrie de mecanismes
per garantir la participació
de les entitats locals i els
col·lectius afectats per
l’execució del Pipde.

