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LA SELVA

Usuaris del CAP reclamen el
suport de l’alcalde d’Hostalric
 Uns seixanta veïns fan aturar la Junta de Govern local i demanen que

l’Ajuntament avali la seva petició de reimplantar les urgències nocturnes
CARLES COLOMER

HOSTALRIC | E.BATLLE

Vuitena nit d’ocupacions a cinc
centres d’atenció primària (CAP)
de la Selva interior per protestar
contra la supressió del servei d’urgències nocturnes en set CAP d’aquesta àrea. A Hostalric, usuaris de
l’ambulatori i veïns de la vila es van
manifestar ahir al vespre en contra d’aquestes retallades del Departament de Salut i van protagonitzar una marxa que va aplegar
una seixantena de persones pel
centre del poble i que va acabar al
pati de l’ajuntament. Allà, un cop
concentrats, alguns portaveus van
entrar a l’ediﬁci aproﬁtant que hi
havia Junta de Govern local i van
intenter fer-ne sortir l’alcalde.
Al cap d’una estona, tots els
manifestants van pujar ﬁns al primer pis i el batlle, Josep Antoni
Frias (CiU), va sortir de la reunió.
Els veïns li van reclamar suport a
les protestes que estan protaginitzant en els darrers dies, i si bé
d’entrada l’alcalde va reclamar reunir-se només amb algun portaveu, ﬁnalment va parlar amb tots
els veïns allà reunits i els va dir que
el consistori els dóna suport, però

Comença el judici contra
l’alcalde de Tordera i ell
desvia la culpa a l’ACA
 Joan Carles Garcia

s’enfronta a una petició de
cinc anys de presó per uns
abocaments d’aigües fecals
TORDERA | ACN/EFE/DdG

L’alcalde, envoltat dels veïns als passadissos de l’ajuntament.

que a ell, com a batlle, no se li podia exigir anar a les concentracions, tot afegint que «sóc lliure de
manifestar-me i donar suport de la
manera que consideri». Els veïns,
en canvi, li van seguir reclamant
més ajuda i li van demanar suport
per a les properes accions, així
com que es reuneixin tots els alcades de la Selva interior per recuperar les urgències. Finalment,
Frias els va recordar que políticament els alcaldes de l’ABS Breda-
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Hostalric han aconseguit dues
ambulàncies a la zona, i això gràcies a la pressió política.
Per la seva banda, la setmana vinent el ple del Consell Comarcal
preveu aprovar una moció a favor
del manteniment dels serveis d’urgències nocturnes als CAP de la
Selva interior. I des d’ERC, la diputada Carme Capdevila ha entrat
una proposta perquè es mantinguin els serveis de guàrdies mèdiques nocturnes als CAP de Lloret.

L'alcalde de Tordera, Joan Carles Garcia, va acusar ahir l'Agència
Catalana de l'Aigua (ACA) de no
construir una depuradora d'aigües residuals en una urbanització
del poble. La planta estava prevista
des de 2002, però encara no està
feta, i ara l'alcalde s'enfronta a
una petició de cinc anys de presó
per delicte mediambiental, ja que
durant aquest temps les aigües
fecals d'unes 200 cases s'han abocat directament a una riera, que ha
quedat greument contaminada,
segons alguns informes.
El judici va començar ahir a
l'Audiència de Barcelona. La ﬁscalia acusa Garcia (CiU) de no fer
res per evitar l'abocament d’aigües residuals de la urbanització
Terrabrava al torrent de Roques Llises, que desemboca a la riera de la
Vall Lloparda, propera a una zona
d'interès natural. La urbanització
tenia un pou de decantació, però
la falta de manteniment el va fer

inútil. L'abocament d’aigües prop
de la urbanització va fer sorgir
queixes entre els veïns. Això va fer
que l'Ajuntament construís un
col·lector de 60 metres de llargada
per allunyar una mica més l'abocament. Però l'estació depuradora no acabava d'arribar perquè
l'ACA l'anava endarrerint. Finalment, una denúncia d'una veïna,
que posteriorment es va presentar
a les eleccions municipals, va arribar a la Fiscalia de Medi Ambient
que, com en altres casos, ha acabat acusant l'alcalde. Aquest, per
contra, va responsabilitzar l'ACA
per no deixar-los fer cap actuació
i, alhora, no dur a terme les obres.
L'alcalde, al càrrec des de 1995,
va admetre que des del primer moment la urbanització va tenir problemes amb el sanejament de l'aigua, però va dir que el tractament
d'aigües no és competència municipal, segons assessors municipals i l’ACA. L'estació depuradora
(EDAR) havia d'estar construïda el
2002, però no es va incloure en el
pla de Sanejament d'Aigües Residuals Urbanes (SARU) ﬁns el 2005,
que endarreria la posada en marxa ﬁns el 2007. A dia d’avui encara no s’ha fet. El judici continuarà
avui amb més declaracions.

