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La comunitat d’usuaris de la Tordera es
dissoldrà si s’aprova el cànon de l’ACA

L’escola de la
Cellera celebra el
XXV aniversari
amb un cantada
de nadales

Està formada per 32 entitats, principalment ajuntaments, i s’estan redactant els estatuts

DdeG, la Cellera.

DdeG

DESSALADORA. La seva utilització ha comportat el confrontament entre pagesos, polítics i administracions.
Judit Alonso, Tordera.

El president de la comissió gestora de la comunitat d’usuaris
de la conca de la Tordera, Joan
Carles Garcia, va anunciar ahir
la dissolució de la mateixa si el
govern català aprova demà la
llei d’acompanyament dels pressupostos de l’any vinent on s’inclou el nou cànon de l’Agència
Catalana de l’Aigua (ACA) pels
usuaris i regants de la Conca
mitjana i baixa de la Tordera en
concepte de finançament del
funcionament i ampliació de
l’estació dessaladora de Blanes.
Segons va explicar Garcia, que
es també l’alcalde de Tordera,
DdeG, Lloret de Mar.

L’Ajuntament de Lloret de Mar ha
iniciat els treballs de l’avinguda
Amèrica, que finalitzaran l’any
2007. Les obres, que compten
amb un pressupost de 1,9 milions
d’euros, es faran en dues fases. La
primera, que és la que s’acaba d’iniciar, estarà enllestida el proper
mes de març. Posteriorment, a
l’octubre es portaran a terme els
treballs de la segona fase, que es
preveu que finalitzin al 2007.
Les feines permetran convertir
la via del barri de Fenals en una
rambla peatonal en el tram que
s’extén des de l’avinguda Narcís
Macià Domènech fins la platja.
D’aquesta manera s’ampliaran les
voreres i es crearà un carril bici.

S’ampliaran les
voreres, es crearà
un carril bici i es
reduirà un sentit la
circulació
■

Els pagesos negociaran la taxa amb
el conseller Salvador Milà (ICV)
Els pagesos són un altre dels
col·lectius que s’han mostrat
contraris a l’imposició del cànon
de l’ACA. Els agricultors de Blanes, Tordera, Malgrat i Palafolls
van manifestar el seu rebuig a la
nova taxa amb l’organització d’una tractorada que va transcórrer
recentment pels quatre municipis. Tot i que des del Departament de Medi Ambient es va decidir prorrogar el cànon per
aquest col·lectiu fins el 2007, el
president de la Cooperativa d’A-

gricultors de Blanes, Agustí Robert, va avançar que des del sector es seguiria lluitant per evitar
el pagament de la taxa. D’aquesta manera, dijous passat, juntament amb representants de la
Unió de Pagesos i el JARC, es
van reunir al Parlament amb el
conseller de Medi Ambient, Salvador Milà. La trobada, de tres
hores de durada, va acordar la
negociació de la tarifa amb els
pagesos, que van anunciar l’aturada de mobilitzacions.

«si no es retira del pressupost no
constituïrem la comunitat i dimitirem en bloc». El president
de la comissió gestora va assenyalar que aquesta està formada per 32 entitats, entre elles
ajuntaments de diversos municipis, i que actualment està redactant els seus estatuts.
Garcia va qualificar «d’injusta, il·lògica i poc ética» l’actitud
del conseller de Medi Ambient,
Salvador Milà (ICV) perquè
«l’ACA ens va dir que el millor
per gestionar els recursos hídrics
de la Tordera era fer una comunitat d’usuaris i el conseller sense comptar amb el territori imposa un cànon passant per sobre
de nosaltres».
El president de la comissió
gestora de la comunitat d’usuaris va assistir ahir juntament
amb els alcaldes de Riells i Viabrea, Fornells de la Selva, Sant
Feliu de Buixalleu, Hostalric i
representants dels sectors empresarial i agrícola a una reunió
amb el president del Parlament
de Catalunya, Ernest Benach,
perquè traslladi el rebuig del
col·lectiu a la taxa al president
de la Generalitat, Pasqual Maragall. A la reunió, el col·lectiu
va exposar els seus arguments,
entre ells que «si el que es pacta
es fer plantes dessaladores és un
projecte de país que ho ha de pagar tothom». «No entenem que
s’imposi el cànon en una zona
concreta i els nous pagadors, els
municipis de Tordera i Fogars i
els pagesos i els industrials no estem conectats a la dessaladora»,
va afegir. Segons l’ACA, els
usuaris de Tordera s’han vist beneficiats de la recàrrega de l’aqüífer des de la posada en funcionament de la dessaladora.

LLORET DE MAR

Comencen els treballs de l’avinguda
Amèrica i s’allargaran fins el 2007
Les obres compten amb un pressupost d’1,9 milions d’euros
També es disminuirà la circulació
de vehicles, ja que es reduirà un
carril de circulació. En aquest
sentit, es passarà del doble sentit
actual a un sentit únic, quan finalitzin les obres. No obstant, el doble sentit es mantindrà en el tram
que s’exten des de l’avinguda
Narcís Macià Domènech i la rotonda de Fenals. Tot i que en
aquest tram també s’ampliaran
les voreres i tindran continuitat
en les cruïlles, els vehicles hauran de circular per sobre de les
mateixes, tal i com succeeix a la
riera.
Les primeres feines, que compten amb un pressupost d’1,2 milions d’euros, també comporta-

IRIS

OBRES. Permetran crear una àmplia rambla per a vianants al barri de Fenals.

L’escola Juncadella de la Cellera celebra avui el XXV aniversari amb una cantada de
nadales per part d’alumnes i
exalumnes del centre. L’actuació es portarà a terme a les
vuit del vespre i comptarà
amb la par ticipació de 150
persones a l’esglèsia del municipi. A més de les interpretacions, també es farà un visionat d’imatges sobre els inicis del centre i sortides a l’exterior dels darrers anys.
Aquesta no és la única activitat que ha organitzat l’AMPA, la comissió dels 25 anys i
la direcció de l’escola per conmemorar l’aniversari de l’estrena de l’edifici de l’escola.
Així, s’ha preparat un calendari que recull fotografies
dels anys 80 i dels primers
cursos, que es pot aconseguir
pel mòdic preu de 3 euros.
Igualment, el document també inclourà imatges de les
promocions que han passat
pel centre.
Recollint la història

D’altra banda, també es preveu enllestir un llibre on es repassa la història del centre en
el que exprofessors i exalumnes explicaran les seves experiències. Destaquen les
aportacions que hi faran exalumnes coneguts com l’arbitre de futbol Jesús Tellez, la
jugadora de la UB Barça, Elsa
Donaire, el pintor Xavier Vilaró i el músic Jordi Planagumà, que explicaran el seu
pas per l’escola, tot recordant
algunes de les seves vivències. Es preveu que la publicació estigui al carrer per la
propera diada de Sant Jordi.
ran el trasplantament de 50 arbres que hi ha entre aquesta via i
el carrer Puerto Rico, colindant a
l’avinguda Amèrica. Així, es traslladaran els exemplars, principalment arbustos i moreres, a la
plaça de Fenals i a l’avinguda del
Rieral.
Els treballs de la segona fase,
que es desenvoluparan a l’octubre, un cop hagi minvat la temporada turística al municipi, es
portaran a terme en el tram que
que s’extén des de l’avinguda
Narcís Macià Domènech i la rotonda de Fenals.
Els treballs de l’avinguda Amèrica es traslladaran al carrer Puerto Rico. D’aquesta manera, es farà
el mateix en aquesta via, que
mantindrà l’aspecte de l’anterior.
Així s’eixamplaran les voreres i es
crearà un carril bici.
En aquest sentit, el govern de
CiU compleix una de les seves
promeses electorals, beneficiant
els vianants de la zona, que comptaran amb un canvi rellevant al
sector.

