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Tordera recupera la idea de
connectar a la depuradora
les urbanitzacions pendents
a Vol que l’ACA canviï les plantes de tractament previstes, de 3,4 milions, per
un projecte de canalització més barat a La Generalitat ho està estudiant
Teresa Márquez
TORDERA

L’experiència és un grau i,
en època de crisi, les aportacions d’estalvi són benvingudes. Aquest és el
principi que ha fet seu
l’Ajuntament de Tordera,
encapçalat pel convergent
Joan Carles Garcia, a l’hora de recuperar la proposta de canviar les depuradores que la Generalitat es
va comprometre a fer a les
urbanitzacions per un
sistema de canalitzacions
que permeti tractar les aigües residuals a la depuradora urbana del municipi.
L’alcalde ha confirmat
que el director de l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA), Leonard Carcolé,
ha rebut amb interès la
iniciativa, i encara més
perquè resulta significativament més barata que
els equipaments previstos. “Estem parlant que
les estacions de tractament d’aigua tenen un
cost aproximat de 3,5 milions d’euros i que connectar les urbanitzacions
pendents a la depuradora
no suposaria anar més enllà dels 600.000 euros”, indica Garcia, que recorda:
“L’estació de tractament
al costat del riu Tordera es
va preveure per a una població màxima de 40.000
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Imatge d’arxiu de la depuradora de Tordera, a tocar del riu ■ T.M.

El taxi viu unes eleccions
decisives per al seu futur

resultats: només tindran
representació els qui obtinguin un 10% o més dels
vots. Així, l’Imet vol clarificar l’interlocutor –o uns
pocs interlocutors– amb
qui pactar les mesures a
prendre –com ara els torns
aprovats per consulta, que
ara s’aguanten per un fil–, i
no navegar entre una olla
de grills, com fins ara. El
Sindicat del Taxi de Catalunya, un dels principals
grups que defensen els autònoms, aspira a esdevenir majoritari i tenir marge d’acció amb l’Imet. ■
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600.000
euros és el cost del projecte
de canalització per connectar
les urbanitzacions de Tordera
a la planta depuradora.

persones, i a Tordera ara
en som 16.000.”
En aquest sentit, si la
proposta arribés a bon
port, des de l’Ajuntament
es comprometen a lliurar
a l’ACA els projectes de canalització dels diferents
nuclis urbans de Sant Da-
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El sector del taxi ha de triar
avui els seus representants en la taula de negociació de l’Institut Metropolità del Taxi (Imet). No
es convocaven eleccions
des de feia dotze anys. Ai-

L’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, interrogat sobre per
què els turistes van estar més
de cinc hores atrapats, va dir
que es deu al fet que es van
plantejar diverses opcions per
rescatar-los, com ara l’helicòpter i utilitzar una escala interior, idea aquesta última
desestimada perquè “feia
por” que hi haguessin problemes per l’avaria. Per Trias,
que ha demanat estudiar
què va fallar, usar una grua
no és la manera de sortir
del monument.■ REDACCIÓ

PALLARS JUSSÀ
solució “posa sentit comú
per resoldre un problema
endèmic”. “La proposta de
canalitzar les aigües brutes de les urbanitzacions
ja la vam fer l’any 2000,
però des de la Generalitat
se’ns va dir que calia aplicar el PSARU i vam haver
de deixar el projecte en un
calaix”, assenyala.
Garcia té un especial
interès a resoldre el tractament de les aigües brutes al seu municipi, ja
que recentment va ser
absolt pel jutge d’una denúncia que el feia responsable dels abocaments
incontrolats en una de
les urbanitzacions. ■

BARCELONA

L’Ajuntament de Barcelona ha
requerit a Turisme de Barcelona, que és qui explota i gestiona el monument a Colom,
tota la documentació que
acredita el seu pla d’evacuació, segons fonts municipals.
El requeriment s’ha fet un dia
després que sis turistes quedessin atrapats a l’interior del
mirador, a 60 metres d’alçada, després que s’avariés
l’ascensor i que no s’aconseguís reparar. El monument
està tancat al públic i es desconeix quan es reobrirà.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

niel, Terra Brava, Àgora
Parc i Roca Rossa, elaborats pels tècnics municipals, i a buscar fonts de finançament “com ara un
avançament dels diners
per part de la Diputació”.
L’escull més important
que cal superar és la modificació del programa de
sanejament d’aigües residuals urbanes (PSARU),
que es va aprovar el 2002 i
que incloïa la construcció
de les depuradores pendents a les urbanitzacions
torderenques, entre d’altres. La crítica situació
econòmica per la qual passa l’ACA fa inviable la seva
execució. Per l’alcalde, la

Anna Ballbona

En revisió el pla
d’evacuació a Colom

xò, i també la necessitat
peremptòria d’aplicar mesures contra la crisi, que
fueteja amb força aquest
sector, fa que la cita electoral sigui decisiva.
Avui estan cridats a votar 10.523 taxistes (tots
els que són titulars de llicències). Per primer cop,

hi haurà dues urnes de votació: una per votar les organitzacions que representin les persones físiques (autònoms), i l’altra
per a les persones jurídiques (els empresaris, on
tan sols hi ha una candidatura). Hi ha un altre element important quant als
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Nova seu de l’Institut Geològic
L’Institut Geològic de Catalunya és a punt d’estrenar la
nova seu a Tremp. Podria
entrar en servei a final de juny, segons l’alcalde, Víctor
Orrit. Ocupa un edifici de
planta baixa més dues plan-

tes que ha costat 1,9 milions
d’euros. La façana dibuixa el
mapa geològic del Pallars.
Una de les plantes estarà a
disposició d’universitats i
de les petrolieres que fan
formació al Pirineu. ■ D.M.
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Pineda de Mar
prohibeix abocar
mobles al carrer
Pineda ha rescindit el contracte amb l’empresa que li feia
la recollida de mobles al carrer. El consistori ha informat
als veïns que no es poden deixar més mobles a la via pública sota sanció de fins a 300
euros. Recomana que es duguin a la deixalleria.■ T.M.
—————————————————————————————————
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Malgrat estrena un
servei d’orientació
jurídica
Malgrat estrena un nou punt
del servei d’orientació jurídica
de la Diputació que també
donarà cobertura als ciutadans de Palafolls, Tordera i
Fogars de la Selva. S’hi assessorarà els usuaris de serveis
socials sobre aspectes derivats de la crisi econòmica,
com ara impagaments de
lloguer i hipoteca. ■ T.M.
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Salut estudiarà el
cost dels metges
del CAP Marina
Salut s’ha compromès a estudiar en el termini d’un mes el
cost de retornar els metges
de capçalera i els especialistes al CAP Rambla Marina, a
l’Hospitalet. Així ho afirmen
els veïns de Bellvitge tancats
a l’ambulatori des de fa 189
dies per reclamar que retorni
l’activitat i que es van reunir
ahir amb el conseller. El Departament de Salut, en canvi,
assenyala que el CAP s’ha
de remodelar per ampliar
el servei de rehabilitació de
l’Hospitalet i incloure-hi nous
serveis, com ara la reeducació del sòl pelvià i la rehabilitació respiratòria. ■ R.M.B.

