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La Selva
INFRAESTRUCTURES

MEDI AMBIENT

L’aigua que surt de la depuradora de
Tordera no és neta i s’hi acumula fang

ERC de Lloret
critica que
s’instal·li
l’abocador en una
localitat turística

L’alcalde Joan Carles
Garcia (CiU) es queixa
perquè la Generalitat
no ha previst una solució en els pressupostos
del 2006 pel municipi.
També protesta perquè
tampoc s’ha tingut en
compte un nou ambulatori.

■

Jordi Meléndez, Lloret de Mar.

Cristina González, Tordera.

La Generalitat de Catalunya ha
fet públics els pressupostos per
a l’any 2006. A Tordera, la inversió serà de més de 5 milions
d’euros. De totes maneres, l’alcalde torderenc, Joan Carles
Garcia (CiU), ha assegurat que
«tot i que s’inclouen projectes
molt necessaris, com els nous centres d’educació infantil i primària i els habitatges socials, considerem que n’hi ha d’altres que no
podem deixar passar». Garcia es
refereix a l’ampliació de l’actual
depuradora d’aigües residuals i
la construcció d’una nova àrea
bàsica de salut.
De la depuradora, l’alcalde remarca que Tordera «no pot estar
més temps sense resoldre el tema
de les aigües residuals». Cal assenyalar que el projecte de reutilització de l’aigua està aturada
actualment perquè l’aigua que
surt de la depuradora no és prou
neta i fa mesos que s’hi acumula fang. Sobre aquest projecte,
la Generalitat tenia intenció de
solventar-lo, però aquests pressupostos «estan dins el paquet de
l’Agència Catalana de l’Aigua,
que té el seu propi pressupost», va
assegurar Joan Carles Garcia.
De l’altre «necessitat bàsica»,
referint-se a la construcció d’un
nou ambulatori, Garcia va ressaltar que des del govern no saben si Tordera «podrà aguantar» amb el volum de gent que
hi ha actualment al municipi, «i
que encara pot créixer». L’alcalde va assegurar que si no aconsegueixen que es destinin pressupostos el 2006 a aquest equi-
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MUNICIPI. El projecte de reutilització de les aigües està aturat a l’espera d’arreglar la depuradora.

pament «necessàriament s’haurà
d’aguantar».
Garcia va confessar que ja sabien des de l’Ajuntament que el
nou equipament no estaria
inclòs en els pressupostos de
l’any vinent. Tot i que des de Salut han vingut a veure els possibles terrenys on s’hauria d’ubicar, la idea de la Generalitat és

fer el projecte durant el 2006, explica l’alcalde, i les obres l’any
2007. La previsió del Depar tament seria, doncs, que les obres
de la nova Àrea Bàsica de Salut
estarien acabades a finals del
2007.
Per aquests motius, l’Ajuntament ha presentat esmenes a l’aprovació dels pressupostos pre-

Desdoblament de la N-II pel 2009
Un dels projectes més ambiciosos que afecten, en part, el municipi és el desdoblament de la
N-II. Cal recordar que la ministra
de Foment, Magdalena Álvarez, i
el conseller de Política Territorial
i Obres Públiques, Joaquim Nadal, van signar a finals d'octubre
a Madrid un conveni per invertir
7.345 milions en els pròxims set
anys a la xarxa viària catalana.
Es tracta d’obres ja previstes,
però que ara s’han assegurat finançament i terminis, i entre les
quals hi ha, l’autovia A-2 entre

Tordera i la frontera francesa i el
desdoblament de l’eix transversal. El Ministeri de Foment destinarà a la demarcació de Girona
747 milions euros i la principal
inversió se l’endurà el projecte
de desdoblament de l’N-II entre
Girona i la frontera, que rebrà 351
milions, i el tram entre Tordera i
Maçanet de la Selva d’aquesta
mateixa carretera , en què s’invertiran 60 milions. Garcia es
mostra esperançat, però és
conscient que l’obra no serà una
realitat fins el 2008 o 2009.

vistos per al municipi per part
de la Generalitat.
Pel que fa les propostes d’inversions aprovades, dels més de
5 milions aprovats, 3 milions s’utilitzaran per a la construcció
d’habitatges socials a la zona de
Sant Jaume, «una necessitat absoluta perquè estem al límit», va
puntualitzar l’alcalde convergent. També es construiran el
nou CEIP Ignasi Iglesias, al costat del nou pavelló, i l’escola de
Sant Pere.
Una altra de les aprovacions
en els pressupostos de la Generalitat és, com va informar Garcia, que s’acabi d’arrenjar la carretera GI-600 en el tram anterior
al municipi, que es va remodelar aquest estiu.
Cal destacar, com va anunciar
Ràdio Tordera ara fa uns dies,
que els altres partits polítics locals també han lamentat l’absència dels projectes de l’ambulatori i l’ampliació de l’estació depuradora en els pressupostos
2006.

El portaveu d’ERC de Lloret
de Mar, Eduard Coloma, a l’oposició, va criticar en la darrera sessió plenària la instal·lació de l’abocador comarcal a la població, ja que «es
tracta d’una localitat turística
i penso que veure camions de
brutícia passar amunt i avall
no és la millor proposta que es
pot oferir als turistes». També
en relació amb aquesta situació, la portaveu del PSC, Lucía Echegoyen, a l’oposició,
va demanar que es tingués
molta cura amb el tema dels
accessos al municipi, i concretament a l’abocador, ja que
hi haurà trànsit de molts camions.
Fins ara, només abocaven a
Lloret les poblacions de Blanes, Vidreres i Tossa, però,
fruit d’un conveni amb el Departament de Medi Ambient,
l’Ajuntament de Lloret permetrà a partir de l’1 de gener
que la resta de pobles de la
Selva també aboquin al municipi. La Generalitat, a canvi,
millorarà les actuals instal·lacions i en construirà de noves. Les actuacions consistiran, primerament, en els treballs de millora i optimització
de l’actual dipòsit (incloent
els accessos des de la carretera GI-680 i l’ampliació de la
segona fase del dipòsit); i, en
segon lloc, en la creació de
noves infraestructures, que
aquestes seran, com a mínim,
una planta de tractament de
fracció restant, una de residus verds (poda) i una de residus voluminosos (mobles i
trastos vells).
Gran part dels grups de l’oposició van felicitar l’equip de
govern de CiU i PP pel conveni. Fins i tot, la por taveu
d’ICV i exregidora de Medi
Ambient, Rosa Maria Santamaria, va reconèixer que
s’havia intentat en anteriors
legislatures en moltes ocasions, però mai s’havia aconseguit.

