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Els veïns creuen que el deute de Llorell
estarà liquidat abans que acabi l’any

La recuperació
de l’illa de
la Tordera
s’inaugura el
15 de setembre

El deute actual és de
115.515 euros, però el
president de la Junta
de Veïns, Manuel Muñoz, espera que a finals
d’any estigui pràcticament a zero gràcies a la
tasca del nou servei de
recaptació del Consell
Comarcal.

■

DdeG, Tordera.

Jordi Meléndez, Tossa de Mar.

El president de la junta de la comunitat de veïns de la urbanització de Santa Maria de Llorell de
Tossa de Mar, Manuel Muñoz, ha
manifestat que el deute de la urbanització estarà liquidat a finals
d’aquest any.
En aquest sentit, ha explicat
que el deute actual, que és degut
a l’impagament de quotes per
part d’alguns veïns de la urbanització, és de 115.515 euros, però
Muñoz espera que a finals d’any
ja estigui pràcticament a zero.
El president dels veïns ha assegurat que el deute, a 31 de desembre de 2003, era de 240.000
euros a causa de l’impagament de
les quotes, però «des de l’arribada del sistema de recaptació del
Consell Comarcal de la Selva a
Tossa, tot ha funcionat molt millor
i el deute s’ha anat eixugant».
Segons Muñoz, el problema de
la urbanització per la falta de manteniment era causat pel fet de no
poder pagar als proveïdors de serveis a causa de l’impagament d’aquestes quotes.
Així, amb la implicació actual
de l’Ajuntament i del Consell Comarcal, «els veïns estan començant
a pagar i nosaltres també hem iniciat els pagaments a les empreses
de serveis». Així, s’ha començat a

La junta de
veïns calcula que
encara hi ha entre
70 i 80 morosos a
la urbanització
■

DdeG

SANTA MARIA DE LLORELL. La junta directiva està aconseguint que el deute es redueixi.

pagar la Seguretat Social, els salaris dels treballadors i a part dels
proveïdors.
De totes maneres, es calcula
que encara hi ha entre 70 i 80 morosos (alguns amb deutes des de
l’any 1994), tot i que, des de la junta, s’espera que «el nou servei de
recaptació del consell els persegueixi i els executi abans de finalitzar l’any».

Pel que fa a la problemàtica
dels cinc veïns que es van constituir en junta sense tenir cap tipus de legitimitat, els diners que
van aconseguir reunir de la resta
de propietaris han estat tornats a
la junta legítima, encapçalada per
Manuel Muñoz, durant aquest
passat mes de juliol. En concret,
s’han tornat 37.722 euros, que
«han servit per anar pagant deu-

L’assemblea, el proper mes d’octubre
La junta de veïns celebrarà l’assemblea de la comunitat durant
el proper mes d’octubre. La finalitat d’aquesta assemblea serà la
de donar a conèixer aquests
comptes a la resta de veïns. Tanmateix, pel que fa a la sol·licitud
del consistori tossenc per la realització d’una auditoria, des de
la junta «volem que sigui l’Ajuntament, com havia fet anteriorment, qui vingui a mirar els nostres comptes perquè no hem d’amagar res», ha assegurat Manuel
Muñoz. En aquest sentit, argu-

menten que necessiten els diners que costa una auditoria (entre 700.000 i 800.000 de les antigues pessetes) per pagar sous.
D’altra banda, pel que fa al grup
de veïns opositors a la tasca de
la junta, que, fins i tot, en un primer moment, havien anunciat
manifestacions si no es solucionaven els problemes de manteniment a la urbanització, Muñoz
creu que «tot l’enrenou és una
voluntat electoral. Si creuen que
no es fa una bona tasca que es
presentin a les eleccions».
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tes».
En aquest sentit, Muñoz assegura que, entre els diners tornats
per usurpació i el pagament dels
deutes que falten, Santa Maria de
Llorell, fins i tot, tindria superàvit per millorar aspectes de la urbanització.
El president de la junta de
veïns ha volgut agrair públicament la implicació que ha tingut
l’Ajuntament en la problemàtica
i, sobretot, la nova àrea de recaptació del Consell Comarcal al
municipi.
Actualment, la urbanització de
Santa Maria de Llorell només ha
pogut contractar dos vigilants
per a 65 hectàrees, que estan
constituïdes per 600 habitatges
on viuen unes 2.500 persones.

Ja s’han iniciat
els pagaments
als proveïdors
de serveis a Santa
Maria de Llorell
■

El projecte Life de recuperació de l’illa de la Tordera s’inaugurarà el proper 15 d’octubre. L’alcalde de Tordera,
Joan Carles Garcia, ha anunciat que les obres estan molt
avançades i que el dia 15 del
mes entrant, el conseller de
Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, Salvador
Milà, serà l’encarregat de la
seva inauguració.
El projecte Life captarà l’aigua per al consum de pous situats aigües amunt del nucli
urbà i vol ser alhora un potencial turístic per a la localitat que permetrà recuperar
un gran espai d’aqüífers que
en l’actualitat són secs.
Un cop utilitzada, aquesta
aigua és retornada al riu,
però, prèviament, s’ha de sanejar. Això es fa a la depuradora i en una nova zona humida (o bassa) on es reduiran
els nutrients contaminants. Ja
més neta, l’aigua serà bombejada riu amunt fins a l’illa
del riu, on s’infiltrarà cap a l’aqüífer a través d’unes noves
zones humides que faran incrementar la biodiversitat de
l’illa.
L’alcalde de Tordera, Joan
Carles Garcia, en declaracions a ràdio Tordera, considera que «el projecte no tindria cap valor si no estés acompanyada per la recollida d’aigües residuals de les urbanitzacions i el desdoblament de la
depuradora municipal».
El projecte Life permetrà la
creació de la nova llacuna o aiguamoll a darrere del parc
Prudenci Bertrana.
La llacuna té una superfície
de 14.000 metres quadrats i
una fondària mitjana d’uns 3
metres.
En tot el seu marge, s’hi
plantaran arbres de ribera:
verns, salzes, àlbers i oms, entre d’altres. També s’ha potenciat la creació de prats
inundables i de vegetació
aquàtica.

