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La Generalitat construeix sense permís la
potabilitzadora de Lloret i Tossa
La instal·lació, pràcticament enllestida en una zona agrícola protegida de Tordera, ha de solucionar la terbolesa de l'aigua
FRANCESC SANTIAGO/ANNA PUIG / Tordera

• El Consorci de la Costa Brava, format
pels ajuntaments de Lloret i Tossa i la Generalitat, ha construït a Tordera la planta
potabilitzadora d'aigua sense cap permís

municipal. L'Ajuntament de Tordera va
requerir l'any passat un estudi d'impacte
ambiental perquè la pòtabiUtzadora s'ha
aixecat en una zona agrícola d'alt interès.
L'estudi no s'ha fet i la nova instal-lació

que ha de solucionar la terbolesa de l'aigua j a està pràcticament acabada i entrarà
en funcionament aquest mateix estiu.-Durant l'últim any l'Ajuntament de Tordera
no ha decretat l'aturada de les obres per-

què, segons el regidor d'Urbaiúsme, Arseni Garcia (CiU), es tracta d'una obra
•d'interès púbUc. Élspagesos-temen que
la posada eii marxa de la planta afecti els
pous d'aigua més propers.

L'I de març de l'any passat,
el consorci format pels
ajuntaments de Lloret i
Tossa i la Generalitat va
demanar permís per construir una planta potabilitzadora d'aigua dins el terme municipal de Tordera,
a la zona agrícola de Jalpí.
Poc després, el consistori
va demanar que es presentés un estudi d'impacte
ambiental perquè la zona
afectada té un gran interès
agrícola. Un any ^després,
ni s'ha concedit él permís
ni s'ha presentat l'estudi
d'impacte ambiental, però
l'obra està pràcticament
enllestida i tot fa preveure
que entrarà en funcionament aquest mateix estiu.
La nova planta s'ha aixecat
a la llera del riu Tordera,
en uns terrenys que queden situats entre la via del
tren i la carretera Gi-600,
que coimecta Hostahic i
Blanes. El regidor d'Urbanisme de Tordera, Arseni Garcia, ha restat importància a la falta de permís perquè opina que la El Consorci de la Costa Brava posarà en marea la planta potabilitzadora sense haver presentat l'estudi d'Impacte ambiental que volia l'Ajuntament de Tordera. / F. SANTIAGO.
planta potabilitzadora
d'aigua és una obra de gran
el contrapunt
interès públic. Aquest és
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l'argument que dóna el regidor per justificar que duD'aquesta aigua
F. S. / Tordera tegida», diu. Unió de Pagesos ja els pobles des d'Arenys fins a Tossa
rant aquest any no s'ha deno en beurem
• Unió de Pagesos (UP) ha ad- s'havia queixat a l'alcalde de Tor- tractaran l'aigúa abans de submicretat en cap moment l'anistrar-la.
Blanes
ja
fa
temps
que
dera,
Joan
Carles
Garcia,
perquè
vertit
que
amb
la
posada
en
marxa
turada de les obres. El re• Fa tres dies tothom va prode la planta potabilitzadora de la troba inexplicable que l'adminis- disposa de la seva pròpia instal·lagidor va visitar la planta
testar enèrgicament perquè
Costa Brava els conreus de l'entorn tració sigui la primera que fa obres ció. Només Tordera continuarà
fa un mes i està convençut
la prolongació de rA-19 cap
de Jalpí en sortiran afectats. El sense el permís corresponent. El sense fer passar l'aigua per una
que no entrarà en funcioa la Costa Brava sud travessa
sindicat agrari adverteix que la pò- sindicat agrari criticà que les ca- potabilitzadora. Quan es va consnament fins que tingui tots
un pla agrícola d'alt interès,
tabiUtzadora obliga a augmentar nonades per connectar la nova truir la de l'Alt Maresme, al terme
els permisos. «No serem
el mateix on la Generalitat
les extraccions d'aigua dels pous planta de tractament de l'aigua han municipal de Palafolls, Tordera va
i els ajuntaments de Lloret
rígids perquè entenem qiie
més propers i assegura que els afectat alguns conreus i opina que preferir esperar-se per coimectar
i Tossa han con.struït sense
l'obra és molt necessària
aqüífers en sortiran perjudicats els propietaris haurien de rebre amb la planta que donarà servei
permís ima planta potabiper als pobles que n'han
«d'una manera alarmant». Joan compensacions per donar la ser- a la Costa Brava sud. El regidor
litzadora de l'aigua que han
de gaudir», va afirmar.
d'Urbanisine, Arseni Garcia, diu
Riera, d'UP, ha criticat amb duresa vitud de pas.
de beure els ciutadans de
L'Ajuntament de Tordera
que. demanarà assessorament a
que les administracions facin obres
la Costa Brava sud. No cal
assegura que l'obra s'ajusl'Agència Catalana de l'Aigua per
púbUques a través dels fets con- Tordera no sap on portarà l'aigua
ni permís ni estudi d'impacte
ta al projecte presentat. La
sumats. «Això és com un nap que Quan entri en funcionament la saber quina de les dues opcions
ambiental perquè, ja se sap,
planta ha suposat una tn-.
ha sortit en una zona agrícola pro- nova planta potabilitzadora, tots és la mülor per a Tordera.
en un projecte d'interès púversió d'ims 500 milions,
blic tot s'hi val. Hem de fer;
que han assumit éls ajimun viaducte per l'autopista'
taments i la Generalitat.
Ni tan sols els ajimtaments planta pòtabiUtzadora s'ha d'un punt de vista agrícola resme es va instal·lar a Pa- terbolesa de l'aigua és im costi el que costi perquè els,
que han promogut l'obra aixecat a la zona agrícola i paisatgístic.
lafolls, Blanesvà construir problema endèmic, sobre- talussos de terra que vol fer'
conjuntament amb la Ge- protegida de Jalpí. Aquest
la seva pròpia instal·lació tot a les poblacions turís- la Generalitat per estalviar;
nerahtat no sabjen que els espai també està afectat Un problema endèmic
i Lloret i Tossa van decidir tiques. La presència d'al- diners a Acesa causaran un<
treballs s'estan fent sense per la futura prolongació L'escàndol per la presèn- formaUtzar un consorci i guns compostos químics impacte paisatgístic massa <
permís. La regidora de de rA-19 cap a la Costa cia a l'aigua de dioxans i fer la planta pòtabiUtza- altera les característiques ^ressiu, però en canvi ningú'
Medi Ambient de Lloret, Brava sud. Tordera manté dioxolans abocats per dora al terme municipal organolèptiques de l'ai- posa el més mínim problema i
Rosa Maria Santamaírià converses arrib la Generà- l'emprèsa Resisa de Sant de Tordera. Aquesta úl- gua: olor, color i gust. Això per instal·lar una planta po-!
(IC-V), va assegurar dis- Utat per reduir Pimpacte Celoni va generar acords tima planta de tractament ; es pot solucionar amb la tabilitzadora d'aigua que ni;
tan sols donarà servei als du- •
sabte que no tenia coneixe- ;de la nova via^sobre ^un- per construir plantes po- ha suposat una inversió de posada en. marxa de la
tadans de Tordera.
I
ment de la il·legalitat^ La territpri. molt preuat des tabíUtzadbres. A l'Alt Ma- 500 míUons de pessetes. La planta potabilitzadora.
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