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L’ACA preveu una altra dessaladora a Blanes
i els pagesos alerten de la fi del sòl agrícola

Carrilets Turístics
de Catalunya vol
diners per cada
dia que no
treballi a Lloret

L’ampliació de la planta actual es fa per la via d’urgència i ja comencen les expropiacions

DdeG, Lloret de Mar.
E.Padilla, Blanes.

L’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA) preveu que al 2012 Blanes o algun municipi de les rodalies allotgi una nova planta
dessalinitzadora independent
de l’actual. Segons va informar
l’ens, la nova infraestructura encara no té ubicació clara ni projecte. Els pagesos de la Cooperativa Agrícola de Blanes i Palafolls i el sindicat Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya
(JARC) alerten però que les expropiacions que es por taran a
terme per a les obres d’ampliació de la planta actual –uns treballs que la Generalitat ha declarat d’emergència i que s’iniciaran en breu: l’Ajuntament de
Blanes ja ha convocat els afectats per les expropiacions el proper 26 de maig– donen a entendre que la nova dessaladora es
podria ubicar ben a prop de la
primera. Un fet que, assegura el
secretari general de JARC Josep
Capdevila, «fa por, perquè tota
l’obra s’acabaria executant sobre
un espai agrícola professional
molt important».
Segons els plans de la Generalitat, el 2012 Catalunya comptarà amb quatre plantes dessalinitzadores a més de la de Blanes, que es va inaugurar el 2003
i que de moment és la primera i
única en actiu a Catalunya. Les
obres per a la dessalinitzadora
del Prat de Llobregat estaran
llestes el 2009. Per al 2010 o
2011 es preveu construir una altra planta de tractament d’aigua
de mar a Cunit (Baix Penedès).
I per al 2012 es preveu una altra
dessalinitzadora a l’àrea de la
Tordera. Entre totes les plantes,
es dessalaran uns 200 hectòme-

camps de cultiu de Blanes, un
sòl que el POUM marca com
agrícola d’especial protecció.

Una altra dessaladora a la Tordera el 2012
▼ ELS PAGESOS TEMEN QUE AFECTI GAIREBÉ TOTA LA ZONA AGRÍCOLA DE BLANES
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tres cúbics d’aigua marina l’any.
Actualment, la planta blanenca
dessala 10 hectòmetres cúbics
anuals, una quantitat suficient
per abastir la Selva marítima i diversos municipis de l’alt Maresme. Amb l’ampliació, doblarà la
seva capacitat. Segons assegu-

L’expropiació de
sòl comença el dia
26 i afecta més de 5
hectàrees
I

Una carretera
delimita l’espai per
a la nova planta,
alerten els pagesos
I

DdeG

ren els pagesos, l’ACA preveu
que les plantes de la Tordera
dessalin fins a 60 hectòmetres
cúbics d’aigua l’any.
El temor dels pagesos és que
la nova carretera d’accés a la
planta que ara s’ampliarà «acabi
essent la frontera que delimiti
l’ampliació» per a la futura planta, segons Capdevila. «És el preludi de l’ampliació total», assegura el president de la Cooperativa de Pagesos Agustí Robert, que lamenta que l’accés a
la planta no es mantigui per l’actual camí municipal i s’hagi optat per obrir una nova via que
afecta nombrosos camps de cultiu i delimita una zona d’unes 10
hectàrees fins a tocar del riu. La
Cooperativa i el JARC tenen prevista una reunió amb l’ACA el
proper 19 de maig per saber
com afectaran les obres els

L’Ajuntament de Blanes ha
convocat els propietaris a expropiar per a l’ampliació de la
dessaladora, una obra que es
preveu començarà aviat perquè
l’ACA ja l’ha adjudicat. Els treballs costaran uns 56 milions
d’euros i duraran un any i mig.
La super fície a expropiar ascendeix a unes 2,8 hectàrees, i
la superfície de servitut assoleix
uns 8.000 metres quadrats,
mentre que la superfície d’ocupació serà de dues hectàrees
més. Els pagesos, però, asseguren que 10 hectàrees més resultaran afectades. L’ACA assegura que les expropiacions programades estan pensades per a
l’obra actual i que no es fan en
funció de la futura planta, ja que
no se sap encara on s’ubicarà.
Les expropiacions afecten un
total de 34 propietaris, entre els
que s’hi compten par ticulars,
càmpings, la fàbrica Nylstar i el
mateix Ajuntament de Blanes,
que considera que les obres són
necessàries i que les queixes
dels pagesos no tenen gaire sentit perquè si l’obra no es fa cap
a un costat s’haurà de fer cap a
l’altre i si no s’afecta uns agricultors, n’afectarà d’altres. Robert, però, alerta que no només
cal pensar en els pagesos sinó
també en els arrendataris, una
crítica que per l’Ajuntament
queda desvirtuada perquè precisament, apunten, ell ho és. El
JARC considera que les compensacions als arrendatari
s’hauran de pactar cas per cas.

L’empresa Carrilets Turístics
de Catalunya anuncia que
com que ha hagut de deixar
de fer el ser vei de carrilet a
Lloret de Mar, demanarà una
indemnització econòmica per
cada dia que no funcioni el
trenet turístic a la població,
que va acabar el 30 d’abril. El
gerent de l’empresa, Marc
Fuer tes afirma que també
presentarà una reclamació judicial demanant una indemnització «pel fet d´haver-nos fet
fora».
Va ser l’Ajuntament qui va
instar l’empresa a no oferir
més el ser vei ja que una sentència, deia que la concessió
es va fer, en el seu moment,
de forma irregular. Fins que
no s’adjudiqui de nou, Lloret
estarà sense el carrilet per a
turistes. El gerent de l’empresa, Marc Fuer tes, considera, perpò, que la sentència
és contrària al Consistori i no
a la companyia. Per això, reclama una compensació de tipus econòmic. D’altra banda,
Fuertes explica que abans de
finals de mes distribuïrà « un
butlleti explicatiu amb tot l´entramat del carrilet i els “xanxullos” de l´alcalde on detallarem (amb tota la documentació adjunta), de les actuacions
irregulars». Finalment, ressalta que és «curios que Lloret
ara es prepari per demanar la
cer tificació de destinació familiar i que no tingui el servei
més utilitzat per aquest tipus
de turisme». Aquest ser vei de
trenet portava fins al Puig de
Castellet, els jardins de Santa
Clotilde, el castell de Sant
Joan, entre altres.
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Detenen a l’Anoia un veí de Lloret per robatoris
en empreses d’Igualada i Mollet del Vallès

Tordera celebra
diumenge el
tradicional aplec
de Sant Ponç

El jove ha ingressat a presó però la policia no descarta que se li imputin altres furts
Acn/DdeG, Igualada.

Els Mossos d’Esquadra han detingut a l’Anoia un veí de de Lloret de Mar per diversos robatoris a empreses d’Igualada i Mollet del Vallès. Es tracta d’un
jove de 30 anys i nacionalitat kosovar. L’home, Gazmend K.,
amb antecedents ja ha ingressat
a presó i va ser detingut després
de saltar-se un control policial a
la N-II. La detenció es va produir
el 2 de maig pels volts de les 5
de la matinada. Poc abans, cap
a les 4, un treballador d’una empresa d’Igualada va sentir soroll
a la zona d’oficines. Quan va
arribar a un dels despatxos va

veure que tot estava regirat i
que algú havia intentat forçar la
caixa forta utilitzant una radial.
Poc després els Mossos van
veure com un vehicle, amb tres
ocupants a l’interior fugia. Tot
seguit es va iniciar una persecució per la carretera N-II a. Davant la presència policial, els fu-

Els objectes
trobats al vehicle
permeten imputar
els dos robatoris
a Mollet del Vallès
I

gitius van decidir aturar el vehicle i fugir corrents. Els agents
van aconseguir detenir-ne un.
Segons han informat els
Mossos d’Esquadra, el vehicle
havia estat sostret en un domicili de Valldoreix i l’havien utilitzat per anar a Barberà del Vallès i cometre un altre robatori
en una nau industrial. En aquest
cas, els autors, tapats amb
passamuntanyes, van fer un butró per entrar a la nau i un cop a
dins van immobilitzar dos treballadors que hi havia en
aquells moments a l’empresa.
Tot seguit, els lladres van intentar forçar la caixa forta, però

immediatament es va activar l’alarma i van fugir amb el vehicle
sense endur-se res. Gràcies als
objectes recuperats que hi havia
a l'interior del vehicle, també se
li han pogut imputar dos robatoris en unes naus industrials de
Mollet del Vallès.
El detingut, al qual li consten
diferents antecedents policials
per robatori amb força i diferents identitats i va passar a disposició policial el 4 de maig i el
jutge va decretar presó. En
aquests moments, La investigació continua oberta i no es descar ta que al detingut se li puguin imputar altres robatoris.

DdeG, Tordera.

Tordera celebra aquest diumenge, la festivitat de Sant
Ponç, un aplec que ja començarà la nit d’avui amb una sessió de Dj’s, a la carpa del
CRIT. L’endemà, al migdia, a
l’esplanada de l’ermita, hi
haurà sardanes a càrrec de la
cobla orquestra La Blanes. Seguidament, benedicció de roses i l’Ofici Solemne i després, una processó per l’esplanada amb la par ticipació
de la Colla de Geganters i Grallers de Tordera i de la cobla
orquestra La Blanes. A les
dues es farà una arrossada popular preparada per a unes
2.000 persones. Durant la tarda hi haurà activitats infantils.

