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La Selva
L’INFORME D’UNA COMPANYIA D’AIGÜES JA ALERTAVA DE LA PERMEABILITAT DEL SUBSÒL DE LA ZONA L’ANY 2001

L’abocador podria afectar desenes
de pous de la comarca de la Selva
Molts municipis tenen el seu punt d’extracció d’aigües a terrenys de la Tordera
T.C.C.
MASSANES/RIUDARENES

La possible construcció d’un
gran abocador al Mas Agustí, dins
el paratge de l’Esparra de Riudarenes, podria afectar els pous d’extracció d’aigua de multitud de poblacions de les comarques de la Selva i el Maresme.
L’entitat ecologista Adepoar de
Riudarenes ja va explicar fa només
uns dies que la comarca de la Selva és una zona amb cert risc de moviments sísmics. Per aquest motiu, un abocador, per molt que s’intentés impermeabilitzar-lo, amb
un terratrèmol podrien acabar
apareixent fuites. Per la seva banda, l’alcalde de Riudarenes, Jordi
Gironès, ja ha explicat que en cas
que l’empresa mantingués l’interès
de construir un gran equipament,
des del seu consistori es lluitaria
sobretot per la seguretat i per evitar qualsevol possible fuita de lixiviats, els sucs que desprenen les
deixalles. Si, a més, l’empresa acabés abocant-hi residus tòxics, el
risc de contaminació seria molt alt.
Un informe de Rec Madral
Companyia d’Aigües SA ja alertava el 2001 de la permeabilitat dels
terrenys on una altra empresa estudiava ubicar-hi també un abocador, en aquest cas a Massanes,
concretament a la serra d’en Clarà.
Aquest estudi es va entrar al registre municipal de diferents ajuntaments, com ara Maçanet, Massanes, Riudarenes, Vidreres o Llagostera.
De fet, però, l’espai que s’estudiava aleshores, serra d’en Clarà, i
el que actualment està estudiant
aquesta nova empresa, al mas
Agustí de Riudarenes, no són gaire distants i les característiques dels
terrenys són molt similars.
Els terrenys sobre els quals actualment una empresa estudia ubicar-hi l’abocador està situat aproximadament a un quilòmetre de
la riera de Santa Coloma de Farners. En cas d’una fuita de lixiviats,
tenint en compte la permeabilitat
del subsòl arribaria ràpidament a
la riera. Aquesta connecta amb la
Tordera, un riu on multitud de po-

La Tordera. El terreny està a prop de la riera de Santa Coloma, que desemboca a la Tordera, on hi ha molts pous.

ANTONI SOLÀ (CIU) ES PRONUNCIA

Santa Coloma s’hi oposa «frontalment»
L’alcalde de Santa Coloma de
Farners, Antoni Solà (CiU), va
explicar ahir que des de l’Ajuntament de la localitat s’oposaran
a qualsevol possible construcció
d’un abocador a la zona pel risc
que podria comportar per als
pous d’aigua de la població, així
com per al medi ambient. Solà
ha explicat que de tota manera,
espera aconseguir més informa-

■

blacions de la Selva i l’Alt Maresme tenen ubicats els seus pous
d’extracció d’aigua i del qual beuen
els seus habitants.
Així, per exemple, Hostalric,
Massanes i Maçanet de la Selva, sobretot les urbanitzacions Residencial Park, Mas Altaba i MontBarbat, tenen els pous a la zona.
Més avall, també tenen els seus
punts d’extracció d’aigua munici-

ció sobre la intenció d’una empresa d’instal·lar un equipament
d’aquestes característiques a Riudarenes, molt a prop del terme
municipal de Santa Coloma de
Farners.
De la mateixa manera, Antoni Solà ha explicat que té
constància que la Generalitat de
Catalunya no té previst cap abocador perillós a la comarca de
pis com Palafolls, Malgrat de Mar,
Vidreres, Sils, el mateix municipi
de Riudarenes, Tordera i algunes
de les seves urbanitzacions, Lloret
de Mar i Blanes, entre d’altres.
Roda de premsa

D’altra banda, l’alcalde de Riudarenes, Jordi Gironès, ha convocat aquesta tarda la premsa per
tal d’explicar amb exactitud com
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la Selva ja que les necessitats per
aquest tipus de residus per al territori català estan cobertes amb
l’obertura d’un abocador per a
deixalles d’aquest tipus a la comarca de l’Anoia.
Amb aquesta definició, a Santa Coloma de Farners ja hi ha tres
partits que han mostrat públicament el rebuig al possible abocador. A més de CiU, ERC i ICV.
està la situació. Gironès s’ha vist
forçat a aquesta convocatòria vistos els esdeveniments i el rebuig
cívic i polític que està causant la
confirmació del mateix alcalde de
Riudarenes que una empresa estudiava fer un abocador al mas
Agustí, al paratge de l’Esparra. Jordi Gironès, a més, ha dit ja recentment que la paraula «abocador» no els fa por.

Generalitat de Catalunya
Departament de Treball, Indústria,
Comerç i Turisme

Per treure els xiclets enganxats a terra l’empresa utilitza
una tècnica especial per no causar cap impacte negatiu al ferm
ni malmetre l’entorn urbanístic ni natural. Primer remulla
la goma amb unes màquines de
vapor a poca pressió, per no fer
malbé el paviment. Aquestes
màquines també deixen anar
un líquid ecològic i alhora inofensiu per als operadors i els vianants. Un raspall enllesteix la
feina i després hi passa una màquina netejadora que deixa el
terra sense cap rastre dels xiclets enganxats.
Aquesta tasca ha de permetre millorar la imatge de la població. Precisament l’alcaldessa socialista de Tossa de Mar,
Pilar Mundet, ja va dir només
de ser escollida com a nova alcaldessa de la població selvatana que una de les tasques que
més urgentment tiraria endavant d’immediat seria la neteja i millora de la imatge dels carrers. DdeG
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Per la Direcció General d'Ocupació del Departament de Treball, Indústria,
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TOSSA DE MAR- L’Ajuntament de
Tossa de Mar ha encarregat recentment la neteja dels carrers
de la zona de vianants per treure’n els xiclets enganxats. Les
tasques per desenganxar la
goma de mastegar del paviment
les portarà a terme una empresa
especialitzada en la neteja de xiclets, la firma holandesa GumBusters amb delegació a Catalunya al municipi d’Esplugues
del Llobregat.
Està previst que les tasques
de neteja comencin a partir del
pròxim 8 de setembre, un cop
ja hagi passat el puntal de l’estiu. Els carrers que seran netejats, segons ha informat el consistori tossenc, són els següents:
carrer La Guàrdia, plaça d’Espanya, carrer del Mar, carrer
Pou de la Vila, passatge Xixanet, carrer de Ses Nou Sardanes, carrer Sant Pere, carrer Socors, carrer doctor Carmelo
Fernández, carrer Església, carrer Sant Telm, carrer Estolt, carrer del Portal, carrer Pont Vell,
carrer Peixateries i passatge Sa
Sassola. En total es netejaran
5.899 metres quadrats de carrer.
Les tasques de neteja estan pressupostades en 8.583 euros.
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