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La Selva
E.Padilla, Tordera.

Les protestes sobre la suposada
manca de cura que Tordera té
de les ribes del riu es tornen a
revifar aquests dies amb l’habilitació en un espai d’aproximadament dues hectàrees de terrenys propers als espais PEIN i
Xarxa Natura 2000 d’un circuit
de motos per a una exhibició de
la modalitat enduro. La celebració de la primera edició del
Motorshow Vila de Tordera ha
provocat les queixes d’alguns
veïns que han criticat que el circuit s’ha habilitat en zona verda,
a tocar de masses boscanes i del
parc Prudenci Ber trana, a
menys de 100 metres de la llera
del riu, a menys de 20 metres de
la llacuna del projecte LIFE de
Tordera, sota uns cables d’alta
tensió, i a tocar de la carretera
d’accés al municipi pel pont sobre el riu. I per si fos poc, denuncien també que, com que el
consistori ja ha fet pública la
seva intenció de buscar terrenys per fer-hi un circuit per a
cotxes i motos, podria ser que
aquesta instal·lació es consolidés de manera definitiva.
Per la seva banda, el regidor
de Medi Ambient de Tordera,
Carles Aulet (CiU), va fer ahir
una crida a la calma i va explicar
que el circuit es deshabilitarà
un cop acabin les exhibicions
d’aquest cap de setmana, que es
fan amb motiu de la Festa Major de Tordera. El regidor, que
va reconèixer que l’espai ocupat
no és apte per fer-hi una instal·lació permanent d’aquestes
característiques, va admetre
que l’Ajuntament busca uns ter-

MEDI AMBIENT

Tordera habilita un circuit de motos en 2
hectàrees de zona verda prop d’un PEIN
L’Ajuntament diu que és una carretera sense asfaltar i que el medi proper no pateix
renys per fer-hi un circuit per
als aficionats al motor, però que
s’estudien solars ja catalogats
com a sòl d’equipaments o bé
s’impulsarà un Pla Especial per
fer-los compatibles amb aquests
usos. Els terrenys on ahir es
feia l’exhibició de motos, organitzada per l’Ajuntament i el recentment creat Moto Club Tordera, van ser descrits pel regidor com «una carretera sense
pavimentar per on passa una línia d’alta tensió, o sigui que no
hi ha cap arbre». L’espai, va explicar Aulet, es fa servir com a
aparcament durant la celebració del mercat dominical; i l’actuació duta a terme –hi han fet
rampes i sots per a l’exhibició
de motos– no perjudica les properes zones verdes perquè el
parc s’ha envoltat de tanques i
s’han estès cintes al costat dels
arbres del riu.
L’oposició, preocupada pel Tordera
ANIOL RESCLOSA

AL COSTAT DE BOSC I SOTA LES LÍNIES D’ALTA TENSIÓ. Imatge general del circuit habilitat ahir a Tordera.

Aulet (CiU) diu
que el circuit es
desmuntarà en
acabar les festes
■

L’espai és a menys
de 100 metres de la
llera i a tocar d’uns
pollancres protegits
■
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ESPAIS PROTEGITS PRECINTATS. Es va tancar el pas al bosc i al parc.

CARRETERES
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Salts i rampes construïts als terrenys.

Els grups a l’oposició al consistori de Tordera –al municipi
hi governa CiU amb majoria absoluta– han denunciat en els
darrers mesos diversos conflictes existents amb els usos que
es donen–o es permeten– als
terrenys propers a la baixa Tordera; un espai fortament protegit mitjançant figures PEIN,
àrees incloses a la Xarxa Natura 2000 o que estan dins projectes científics de regeneració de
fauna i flora. El Moviment Alternatiu per Tordera (MAT) va
denunciar
les
pràctiques
d’aeromodelisme a un espai
proper a una rouera protegida i
el PSC va denunciar l’activitat
agrícola a terrenys propers al
PEIN de l’Estany de la Júlia.

DANYS

La GI-533 a Vilobí es tallarà al trànsit
a partir de dilluns a causa de les obres
Els treballs duren fins al 7 de setembre i afecten 3 quilòmetres de vial
Acn/DdeG, Vilobí d’Onyar.

La Gi-533 es tallarà al trànsit en
un tram de tres quilòmetres a
Vilobí d’Onyar a par tir del dilluns 27 d’agost i fins al 7 de setembre, com a conseqüència de
les obres de millora que el
DPTOP hi està executant. Els
vehicles que circulin en direcció a Santa Coloma de Farners
seran desviats per la carretera
GI-534 i a continuació per la
GIV-534; i els que es dirigeixin
cap a Girona, es desviaran per
la carretera de Sant Dalmai a Salitja i la GI-534 des de Salitja fins
a l’encreuament amb la GI-533.
Actualment, ja hi ha trams en
obres en aquesta carretera.

MARC MARTÍ
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CARRETERA EN OBRES. A la Gi-533 s’hi fan ara obres de millora.

Cau el voladís
d’una casa a
Amer

Fins a quatre dotacions dels
Bombers van mobilitzar-se
ahir per assegurar els desperfectes d’una casa d’Amer, que
va perdre un tros de voladís.

