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Han presentat més de mil signatures contra el projecte i demanen que es desdobli la N-II

Veïns de Tordera s'oposen a fer arribar
l'autopista A-19 fins a la Costa Brava
JORDICAUPENA
Blanes

La Plataforma Cívica de Tordera «Defensem Jalpí i Pla de
Sant Daniel» s'oposa a la prolongació de l'autopista del Maresme
A-19 fins a la Costa Brava. En
tres setmanes, aquest col·lectiu
ha recollit més de mil signatures
contra aquest projecte de prolongació de l'autopista en quatre
quilòmetres i que afecta la zona
de Jalpí i el Pla de Sant Daniel.
Aquest traçat de quatre quilòmetres, que la Generalitat ja
ha aprovat, contempla la connexió fins a la carretera GI-600 de
Tordera a Blanes, projecte que
es podria començar a executar
abans de final d'any.
Els promotors d'aquesta recollida de signatures per manifestar l'oposició que l'autopista A19 arribi a la Costa Brava demanen que es prioritzi el desdoblament de la N-II i que no s'ampUï
l'autopista.
En opinió dels membres de la
Plataforma, la perllongació d'aquesta via «serà la causa d'un
greu perjudici dels espais agrícoles i protegits de Tordera, amb
conseqüències visuals, hidrològiques, paisatgístiques, urbanístiques i socials». Aquests fets es
denuncien a l'encapçalament del
fuU que s'ha repartit p)er dema-

nar la signatura per evitar la
construcció de la perllongació.
Segons els grups naturalistes, la construcció d'aquest tram
d'autopista es farà mitjançant
l'aixecament de talussos de fins
a quinze metres d'alçada, im fet
que representa crear una barrera artificial enmig d'una zona
que fins ara és totalment agrícola.
Barrera artificial
El portaveu dels naturalistes
de Tordera Cadma, Joaquim
Caballer, ha d e m a n a t «que
abans que s'executi aquest projecte seria convenient saber quin
traçat tindrà el proper tram que
haurà de connectar directament
amb la Costa Brava, ja que de
moment només coneixem el projecte que es vol executar ara».
Per la seva banda, l'Ajuntament de Tordera ha presentat
un recurs contenciós administratiu contra el projecte de traçat,
perquè no té en compte les al.legacions que van presentar
durant el període d'exposició. En
aquest sentit, l'alcalde de Tordera, Joan Carles Garcia, es reunirà amb el conseller d'Obres
Públiques i Política Territorial,
Pere Macias, amb la finalitat
d'exposar-li la seva problemàtica.

/7

Vilobí adjudica la
segona fase de les
obres de la pista
poliesportiva
A.T.

Vilobí d'Onyar.- El ple de
l'Ajuntament de Vilobí ha aprovat l'adjudicació de les obres de
la segona fase de construcció de
la pista poliesportiva, que consisteix a fer la coberta i instal·lar els serveis d'aquests
equipaments. L'atorgació de les
obres s'ha fet per procediment
negociat perquè la subhasta
que havia convocat el Consistori havia quedat deserta, ja que
cap empresa no havia fet ofertes per fer-se càrrec de les
obres. Finalment, l'adjudicació
s'ha fet a l'empresa Forjats i
Fonaments S.C.C.L. pel cost
inicial de 23 milions i mig de
pessetes.

Aproven ampliar
l'escola de Tossa
i urbanitzar la zona
de La Rajoleria
AT.

JORDI RIBOT

Inauguració de l'autopista A-19.

Tossa de Mar.- El ple de
Tossa de Mar ha aprovat el
projecte d'ampliació de l'escola
municipal de Tossa amb un
pressupost duns 33 milions de
pessetes. Igualment, el Consistori ha aprovat la urbanització
parcial del sector de La Rajoleria i ha fixat el pressupost de
les obres en 52 milions. Per
últim, també s'ha acordat fer la
prolongació del mur d'accés al
Far per \m valor de 14 milions
de pessetes.
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OFERIM:
Remuneració molt interessant (fix/comissions)
Formació a càrrec de l'empresa
Suport publicitari
Visites concertades

Interessats/des truqueu de 16 a 19h al tel. 972 22 74 75
i demaneu per la srta. Inès

