El di~L1egamb Torder~ per l'A-19 és positiu
F.SANTIAGO

• Mimíts després de la inauguració, i durant la compareixen¡;a per contestar .les preguntes
deIsperiodistes, el conseller Macias es va referir al projecte de
prolongació de l'A~19 fins a Uoret de Mar que tanta polemica
ha aixecat a Tordera degut al
seu impacte sobre el pla agrícola
de Jalpí i la vall de Sant Daniel.
Macias es va reunir recentment
amb 1'alcalde de Tordera, Joan
CarIes,Garcia (CiD), per llimar
les diferencies entre l'Ajuntament i la Generalitat. «Nosaltres
vam dir quecomprenem elsplantejaments que fa Tordera, pero
el projecte s'ha de fer i espero
que tot plegat es resolgui», va

dír ahir Macias. El tram de l'A-19
entre Palafolls i Tordera, que
tindra una allargada quatre quilometres i suposara una inversió
de 5.000 milions, ja esta aprovat
i adjudicat a la companyia concessionaria Acesa. Aquest tram
arribara fins la carretera Gi-600,
que enlla¡;a Tordera i Blanes.
Des d'aquest punt partíra el tram
fins a Uoret, que actualment esta
en exposici6 pública i s'hi poden
presentar al·legacions.
Les obres, immediatament

El tram entre Palafolls i Tordera esta previst que comenci
d'immediat, tot i que provablement no podra ser abans de final
d'any, com etava previst inicial-

mento El conseller Pere Macias
es va comprometre a introduir
petites modificacions en aquest
tra¡;at per fer més permeable la
via. L'Ajuntament de Tordera
haura d'estudiar aquestes modificacions, com ara fer més pasos per sota 1'autopista i reduir
1'amplada deIs talussos. Pero
poca cosa més hi podra a (jír,
perque les obres estan a punt
de comen¡;ar. Sigui com sigui,
tot aixo no afectara la tramitació
del segon tram, fins a Uoret.
«Aquest sortíra a concurs dutant
1'any que ve, i aixo vol dir que
tot ha de seguir endavant i sense
retards», va dir el responsable
. del departament de Política Territorial i Obres Públiques.

