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L’Entesa
d’Argentona
presenta una
llista paritària
L’Entesa
d’Argentona presentarà
per a les municipals del
maig una llista renovada i paritària. La cap de
llista és Esther Merino i
la número 2, l’actual regidora de Joventut i
Festes, Cristina Navarro. En el tercer lloc hi
ha el regidor d’Esports,
Màrius Lloret, i en el
quart, Jordi Pinart, el
regidor de Serveis Generals. El número 5 serà
per a Imma Collet, i el
6, per al regidor d’Educació, Ricard Aymerich. L’Entesa, que governa a Argentona amb
un pacte amb el PSC, va
presentar la llista en un
sopar amb 180 militants. / A.G

● Argentona.

El VIA d’Arenys
de Mar es
constitueix com
a partit polític
● Arenys de Mar. La plata-

forma Veïns Independents d’Arenys de Mar
(VIA) ja s’ha constituït
oficialment com a partit
polític i podrà presentar-se a les eleccions
municipals. La decisió
de presentar una sol·licitud d’inscripció al registre de partits polítics
de la direcció general
de Política Interior del
Ministeri de l’Interior
va ser arran de la sortida
a última hora d’ICV. En
un comunicat, el VIA
justifica l’entrada a la
cursa electoral «com
una proposta i alternativa més, amb la certesa
que la ciutadania farà
confiança al projecte».
Tot i que encara no és
oficial, l’alcaldable serà l’exregidor de CiU
Lluís Blanchar. / LL.M.

EL PUNT | Divendres, 23 de març del 2007

Denuncien la degradació d’un espai
natural protegit del delta de la Tordera
El PSC, a l’oposició, ha portat el cas de l’estany de la Júlia al Departament de Medi Ambient
TERESA MÁRQUEZ / Tordera

El PSC de Tordera, a partir d’una informació
facilitada per un particular, ha denunciat a
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i al Departament de Medi Ambient la important de●

«Als terrenys, s’hi està
cultivant gespa i arbres ornamentals, s’ha talat el
bosc de ribera, s’han reduït les dimensions de
l’estany amb moviments
de terres i aixecant un talús, i han desaparegut espècies autòctones com ara
la tortuga de rierol.» L’interès i la perseverança
d’un particular, Javier Romera, sobre el que considera una destrucció progressiva de l’estany de la
Júlia, un zona humida de
7,3 hectàrees inclosa dins
del pla d’espais d’interès
natural (PEIN) de la Generalitat, ha disparat l’alarma. Romera recull des
de fa un any informació
sobre les actuacions que es
desenvolupen a l’estany i
als seus voltants i que, segons ell, l’han malmès
completament. La denúncia de Romera ha estat recollida pel grup municipal
del PSC, que l’ha posat en
coneixement tant de
l’ACA com del Departament de Medi Ambient.
Permissivitat
«Hem recopilat tota la documentació i l’hem fet arribar a les administracions
competents perquè actuïn
amb celeritat», diu la portaveu socialista Montserrat de Diego. De Diego
considera «inadmissible la
permissivitat del govern
local de CiU». Pel PSC,
les declaracions que va fer
el regidor de Medi Ambient, Carles Aulet (CiU),

gradació d’una zona humida protegida del delta. L’estany de la Júlia, segons els socialistes,
ha quedat reduït a la mínima expressió perquè
al seu voltant s’han habilitat camps de conreu,
a banda que s’han talat arbres i s’hi han abocat

runes de tota mena. L’Ajuntament assegura
que s’ha parlat amb el propietari dels terrenys
per «reconduir la situació» i que tant l’ACA
com Medi Ambient fa mesos que la coneixen i
que no hi han actuat.

Una situació
que es repeteix
en altres llocs
Els estanys de Tordera
són un conjunt d’espais
naturals que es troben al
tram baix i mitjà del riu.
En concret, en formen part
l’estany de Can Torrent,
l’estany de Cal Raba, el
braç esquerre del riu, els
prats d’en Gai, la roureda
de Can Verdalet i l’estany
de la Júlia. Aquests estanys formen part del catàleg de zones humides del
Departament de Medi
Ambient juntament amb
altres espais, com ara l’estany de Bancells, l’estany
de Mas Mateu, el bosc de
Mas Julià, el pla de Can
Golba, el gorg del Molí
d’en Puigvert i la desembocadura del riu. Tots estan protegits dins el pla urbanístic municipal amb la
figura d’àrees d’interès
natural específic. Aquest
fet, segons explica Javier
Romera, «implica que
aquests terrenys no poden
ser dedicats a utilitzacions
que impliquin transformació de la seva destinació o
naturalesa o que lesionin
els seus valors específics».
«La crua realitat és que
tots aquests espais estan
sent oblidats, maltractats,
degradats o fins i tot destruïts», manté Romera. El
PSC confirma aquesta versió i no descarta denunciar
més casos com el de l’estany de la Júlia.
●

Menys aigua, arbres tallats, runa i conreus als terrenys de l’estany de la Júlia. / J.R.

en el darrer ple en el sentit
que el propietari dels terrenys disposava de tots els
permisos per desenvolupar les activitats agrícoles
«no són vàlides». «Exigim
que s’obri un expedient
sancionador i s’esbrini si
existeixen o no llicències o
autoritzacions per realitzar les obres que denunciem, i que si és així es
comprovi si corresponen a
les autoritzacions fetes»,
apunta la regidora. La demanda del PSC també és

que «la situació de l’espai
protegit torni al seu estat
inicial i, si no és així, se
sancioni degudament els
responsables».
El regidor de Medi Ambient no descarta que la
polèmica creada al voltant
de la degradació de l’estany de la Júlia tingui un
rerefons electoralista, perquè malgrat que es coneix
de fa tants mesos és ara
quan s’ha denunciat. Tot i
això, Carles Aulet afirma
que el consistori torderenc

«ha fet tots els passos que
calia fer». «Vam parlar
amb el propietari i li vam
recordar quines eren les
seves obligacions amb
l’espai protegit», manté
Aulet. D’altra banda, el regidor es mostra crític amb
la falta d’interès de les administracions superiors.
«Em consta que tant els
agents rurals com gent de
Medi Ambient han visitat
la zona i han vist com ha
quedat, i fins ara no s’ha
denunciat res», alerta.
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EN BUSCA DE LA FELICIDAD
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REBELIÓN EN LA ISLA

Dilluns - Dijous: 16.00, 19.00, 22.00 Divendres: 19.45, 22.30
Dissabte: 19.45, 22.30 Diumenge: 19.45, 22.30

TRÀILER DE PIRATAS DEL CARIBE, EN EL FIN DEL MUNDO
Cinesa projecta als seus cinemes en exclusiva, del 23 al 30 de març,
el tràiler de la tercera part de les aventures del pirata Jack Sparrow.

300

Dilluns - Dijous: 16.00, 17.50 Divendres: 16.00, 17.50
Dissabte: 12.00, 16.00, 17.50 Diumenge: 12.00, 16.00, 17.50

PC

Dilluns - Dijous: 16.30, 19.15, 22.00 Divendres: 16.30, 19.15, 22.00, 00.30
Dissabte: 12.00, 16.30, 19.15, 22.00, 00.30 Diumenge: 12.00, 16.30, 19.15, 22.00

EPIC MOVIE

TP

130014-835606µ

Dilluns - Dijous: 16.30, 19.15, 22.00 Divendres: 16.30, 19.15, 22.00, 00.45
Dissabte: 12,00, 16.30, 19.15, 22.00, 00.45 Diumenge: 12.15, 16.30, 19.15, 22.00

LOLA

TP
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7
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Dilluns - Dijous: 20.30, 22.45 Divendres: 22.45
Dissabte: 22.45 Diumenge: 22.45

13

Dilluns - Dijous: 16.30, 19.15, 22.15 Divendres: 16.30, 19.15, 22.15, 00.50
Dissabte: 12.00, 16.30, 19.15, 22.15, 00.30 Diumenge: 12.00, 16.30, 19.15, 22.15

HANNIBAL, EL ORIGEN DEL MAL

UN PUENTE A TERABITHIA
Dilluns - Dijous: 16.00, 18.00, 20.20 Divendres: 16.00, 18.00, 20.20
Dissabte: 12.15, 16.00, 18.00, 20.20 Diumenge: 12.15, 16.00, 18.00, 20.20

Dilluns - Dijous: 16.00, 18.00, 20.00, 22.00 Divendres: 16.00, 18.00, 20.00, 22.00, 00.30
Dissabte: 12.15, 16.00, 18.00, 20.00, 22.00, 00.30 Diumenge: 12.15, 16.00, 18.00, 20.00, 22.00

EL VELO PINTADO

Dilluns - Dijous: 16.30, 19.15, 22.00 Divendres: 16.30, 01.00
Dissabte: 12.15, 16.30, 01.00 Diumenge: 12.15, 22.30

INFILTRADOS

18

Dilluns - Dijous: 16.00, 19.00, 22.00 Divendres: 16.00, 19.00, 22.00, 00.50
Dissabte: 12.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.50 Diumenge: 12.00, 16.00, 19.00, 22.00
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NORBIT
Dilluns - Dijoous:16.00, 18.15, 20.30, 22.45 Divendres:16.00, 18.15, 20.30, 22.45, 1.00
Disssabte: 12.15, 16.00, 18.15, 20.30, 22.45, 1.00 Diumenge: 12.15, 16.00, 18.15, 20.30, 22.45
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* La venda per telèfon i internet suposa un recàrrec

LA VIDA DE LOS OTROS

