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TORDERA

Aboquen al riu
l’aigua tractada que
es dipositava al mar
És una proposta pionera a Catalunya
J.Caupena, Tordera

L’Ajuntament de Tordera s’ha
marcat el termini de quatre anys
per reutilitzar tota l’aigua que es
deixa perdre a la localitat. Els
treballs es van iniciar ara fa uns
quatre anys amb el projecte
Life, una ambiciosa proposta
que representava recuperar,
amb aigua que anteriorment es
llençava el mar, diferents paratges de la localitat, com ara la coneguda Illa de la Tordera, ubicada al parc Prudenci Bertrana,
i l’altra situada a la zona del riu
on s’ubica l’empresa Inditex.
La proposta de l’Ajuntament
torderenc se centra en el fet de
poder reutilitzar tota l’aigua
que, una vegada depurada, es
llença al mar i, per tant, es deixa perdre. En aquest aspecte,
l’alcalde accidental de la locali-

tat, Arseni García, va manifestar
que «en aquests moments, Tordera és el primer municipi de Catalunya que reutilitza l’aigua i,
en lloc de llençar-la al mar, la
torna a posar al riu». L’objectiu
final de l’equip de govern (CiU)
és aconseguir que la totalitat de
l’aigua que es depura al municipi, tant del nucli urbà com de les
urbanitzacions, es reutilitzi i torni a abocar-se al riu. En aquest
aspecte, García va explicar que
l’objectiu és portar de nou tota
l’aigua depurada al riu a través
de canalitzacions.
El projecte, que García qualifica d’«ambiciós», es culminaria
amb la depuració de les aigües
de totes les urbanitzacions i masies de la localitat.
De tota manera, García va manifestar que en el cas de les ur-
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RIU TORDERA. El municipi aboca l’aigua tractada al riu en lloc del mar.

banitzacions és més complexa.
Així, va comentar que el cost de
dur a terme la instal·lació de l’aigua corrent i el projecte del clavegueram, juntament amb l’en-

llumenat i la resta de complements que falten a moltes urbanitzacions, poden xifrar el cost
en uns 2.000 milions de les antigues pessetes, diners que hau-

ran d’assumir els parcel·listes a
través de diferents sistemes de
pagaments. Tot i així, va reiterar que la voluntat del govern és
tenir-ho acabat en pocs anys.

SILS

Creen a la població una associació
de comerciants i empresaris
Els objectius són defensar els afiliats i potenciar el comerç
Alícia Castelló, Sils

La població de Sils ja compta
amb una associació de comerciants i empresaris. Segons l’Ajuntament, els objectius de la
seva creació són defensar i promocionar els interessos econòmics, laborals i professionals
dels seus afiliats, així com intentar promocionar el sector comercial de la localitat.
D’altra banda, l’Ajuntament
assegura que tots els comerciants que vulguin adherir-se a
l’associació gaudiran d’un seguit d’avantatges. En primer
lloc, els membres podran gaudir de la representació davant

de totes les administracions,
institucions i altres entitats, a
l’hora de debatre, discutir o negociar qualsevol tema, ja sigui
aparcaments, senyalització, etc.
I en segon lloc gaudiran de descomptes a empreses subministradores de ser veis, com electricitat, gas i carburants.
Des de la junta s’ha manifestat que el motiu pel qual el nom
de l’associació inclou el concepte d’empresaris és perquè
han considerat que era adequat
donar la possibilitat d’entrar-hi
a formar-ne part a tothom que
tingui un establiment de cara al

públic, fins i tot empresaris o
professionals independents, establiments de restauració i hostaleria, etc. Tots els membres
que componen l’associació són
empresaris d’alguns dels establiments de la vila. Segons han
manifestat aquests membres,
aquest projecte ser virà per tal
de dinamitzar el sector comercial i empresarial de la vila. L’associació està composta per la
presidenta, Elisabet Tello; juntament amb el secretari, Enric
Colls; el tresorer, Francesc
Quintana; la vicepresidenta, Dolors Martínez, i quatre vocals.
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COMERÇ. Una associació s’encarrega de defensar els seus interessos.
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