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La Selva
Efe/DdeG, Tordera.

El camió que transportava clorur de zinc que va bolcar dimar ts passat en la carretera
N-II, al seu pas a la rotonda de
Can Bar tolí a Tordera, va embrutar 18.000 litres d'aigües de
riera amb clorur i va contaminar
13 tones de terres amb gasoil
d'un dels dipòsits del vehicle,
segons va informar ahir el Departament de Medi Ambient de
la Generalitat.
L'actuació de l'Agència de Residus de Catalunya, l'Agència
Catalana de l'Aigua, els Bombers de la Generalitat i els Mossos d'Esquadra va permetre finalitzar dimecres al migdia la
neteja de l'abocament de 2.000
litres de clorur de zinc i evitar
així «la contaminació que podria
haver ocasionat».
Malgrat les pluges que van
caure dimecres, la major par t
dels residus van poder extreure's el dimarts, el dia de l'accident, i ser traslladats a plantes
de tractament de gestors de residus autoritzats per la GeneraJudit Alonso, Anglès.

Pares i mares de la llar d’infants
El Cu-Cut d’Anglès presentaran
avui 365 signatures contra la
nova ubicació proposada per l’Ajuntament per construir el nou
equipament municipal que ha de
substituir l’actual. A més de les
firmes, el col·lectiu hi adjuntaran
diverses al·legacions criticant la
postura del consistori anglesenc
que tot i que inicialment estava
previst que es fes a la zona de la
Verneda, posteriorment ha optat
perquè la nova llar d’infants es
construeixi a la zona del Cuc.
El canvi d’emplaçament va molestar els pares ja que «a la darrera reunió del curs escolar 20042005 l’alcalde, Jordi Fornés, ens
va dir que la nova llar d’infants
ja estava aprovada, tenia els ajuts
i es faria al costat del CEIP Pompeu Fabra (on s’ubica actualment) però a la primera reunió
de curs el regidor d’Educació, Manel Moreno, ens va dir que es faria a la zona del Cuc».

TORDERA

El vessament de clorur de zinc va afectar
18.000 litres de la riera i 13 tones de terres
S’han instal·lat barreres d’absorció d’hidrocarburs per a un període d’una setmana

IRIS

ACCIDENT. El camió va bolcar a la rotonda de Can Bartolí a Tordera.

ANGLÈS

han dividit en familiars, socials,
medioambientals, personals,
educatives i d’arrelament. Així
estimen que la zona del Cuc està
allunyada del Pompeu Fabra i cal
desplaçar-se en vehicle. Igualment apunten que haurà de crear-se una zona d’aparcament perquè al sector ja s’hi apleguen altres instal·lacions com el camp
de futbol que provoquen la concentració de vehicles. Per aquest
motiu, assenyalen que s’hauria
d’eliminar la zona verda que hi
actualment, fet amb el que tampoc hi estan d’acord.
D’altres inconvenients, segons el col·lectiu, són que hi ha
cal una sanció de 300 euros i, recentment, la policia local ha iniciat una altra iniciativa que suposem que tindrà el mateix final». González afegeix que «el
que cal és col·laboració, per tant,
quan vegin abandonar mobles,
caldria que truquessin a la policia perquè vinguin a sancionar
l’infractor».
El regidor de Medi Ambient
de l’Ajuntament de Blanes anima tothom a fer servir la deixalleria municipal, ja que «la continuem tenint oberta tots els dies
de la setmana, excepte el dilluns,
per tant, les persones que no puguin mantenir el matalàs o l’armari poden anar a deixar-ho a la
deixalleria».
Unes mil persones utilitzen
mensualment la deixalleria municipal de Blanes, que ha recollit durant el seu primer any de
funcionament 1.734 tones de residus. Les dades es van publicar
en un butlletí informatiu que es
va repartir als usuaris de la instal·lació des de dilluns en motiu

del primer aniversari de l’equipament.
Segons va especificar el regidor de Medi Ambient, la xifra representa uns 46,4 quilos per habitant. Igualment, el document
subratlla que s’han recuperat
694 tones i s’han evitat que vagin a parar a l’abocador 49 tones
de residus perillosos.
En aquest sentit, González va
destacar que «només 135.440
quilos han anat a l’abocador perquè tot el demés s’utilitza per altres coses». Així, va puntualitzar
que, per exemple, en un sofà es
divideixen els ferros del que són
les fustes «per intentar fer una
gestió més acurada».
Tanmateix, el regidor de
Medi Ambientde l’ajuntament
blanenc va subratllar que «es fa
una aposta per la reutilització i
els dimecres per la tarda hi ha
persones que venen des del serveis socials i s’empor ten joguines, bressols i altres coses que tenen un termini d’utilització molt
breu».

Han recollit 365 firmes protestant contra la proposta de l’Ajuntament
El col·lectiu va assistir al darrer ple municipal per mostrar el
seu desacord i el regidor republicà va plantejar aleshores fer
una enquesta per recollir l’opinió
dels pares. «Ens va dir que la tindriem aquesta setmana i no s’ha
fet res», retreuen. Igualment, esmenten que el mateix col·lectiu
ja va fer una consulta popular la
setmana anterior i el dia que es
va celebrar el ple ja tenien algunes de les respostes dels pares
dels usuaris de l’equipament.
L’enquesta dels pares plantejava
si era correcte l’ubicació a la
zona del Cuc i «el 68 per cent dels
pares han dit que no». No obstant,

la gota que ha fet vessar el got és
la trobada que es va organitzar
dimecres per parlar sobre aquest
assumpte amb el regidor d’Educació, al qual van acusar de «tancar-se en banda».
Segons van explicar la reunió
«no va durar ni un quart d’hora,
perquè no hi havia cap tipus de
proposta, ni tampoc tenia preparada l’enquesta i els pares indignats van marxar». «Per què ens
convoca si no ens diu res?», es van
qüestionar.
El col·lectiu reclama que es
tingui en compte la seva opinió
tal i com han reflexat en les seves al·legacions. Aquestes les

Blanes sancionarà amb 300 € les
persones que deixin mobles al carrer
González crida a la col·laboració ciutadana per alertar de les infraccions
Jordi Meléndez, Blanes.

DdeG

DEIXALLES. L’Ajuntament vol evitar que es deixin mobles al carrer.

dents en el transport de mercaderies perilloses per carretera
i ferrocarril de Catalunya
(Transcat). Un total de 30 dotacions dels Bombers de la Generalitat van treballar en el lloc
dels fets.
La possibilitat que l'abocament hagués arribat al riu Tordera va obligar a recomanar als
habitants del municipi que no
beguessin aigua de l'aixeta i fins
i tot a tallar l'aigua corrent en
dues urbanitzacions de la població, Sant Daniel i Mas Mura.
Tanmateix a Blanes es va suspendre l’extracció de l’aigua
dels pous de l’aqüífer.
famíllies que tenen fills que van
junts al mateix centre i amb la
creació de la nova llar d’infants a
un altre sector dificultaria la conciliació de la vida laboral amb la
familiar.
D’altra banda, consideren que
el projecte plantejat proposa una
«macroescola bressol» que «només ha plantejat set places de
lactància» i no s’ha fet cap previsió demogràfica. Igualment critiquen que en el projecte del nou
equipament no s’ha previst la
creació d’una aula perquè si portin a terme activitats de psicomotricitat ni tampoc està previst
«un dormitori fix, cosa que pensem que es fonamental quan estem parlant de nens».
Tot i la necessitat de l’equipament, el col·lectiu està disposat
a esperar una mica per tenir un
equipament en un emplaçament
idoni, o al menys «ens donin raons perquè s’ha de fer allà», ja que
de moment, asseguren que «no
hi ha diàleg».

Els pares presenten al·legacions contra
la ubicació de la nova llar d’infants

GOVERNACIÓ

L’Ajuntament de Blanes sancionarà amb multes de 300 euros
les persones que abandonin mobles al carrer. Aquesta normativa es començarà a aplicar a partir d’aquest mes, després de
comprovar que s’ha incrementat el volum de deixalles, sobretot de mobles al costat dels contenidors.
El regidor de Medi Ambient
de Blanes, Argemir González
(EUiA), va explicar en el darrer
plenari que s’ha començat una
política de sancions a les persones que «enganxem abandonant
mobles. En concret, properament
entrarà a la Junta de Govern Lo-

litat.
Els treballs de neteja van finalitzar dimecres amb la retirada de les terres contaminades
per gasoil. Per garantir que la
població de Tordera no quedés
afectada per l'abocament s'han
col·locat barreres d'absorció
d'hidrocarburs i material que filtri el gasoil superficial, durant
una setmana. Igualment, es realitzarà un seguiment de control
de les aigües durant 15 dies.
L'accident, produït cap a les
sis del matí al quilòmetre 682 de
la N-II, va obligar a activar la
fase d'Emergència 1 del pla especial d'emergències per acci-

