. L'Ajuntament de Tordera rara un cataIeg del
patrimoni histOrie local amb I'ajuda d'universitaris
El volum, que es complementara amb material didactic, es pot finalitzar en un any i mig
FRANCESC SANTIAGO

• Tordera.- L'Ajuntament de
Tordera impulsa la creació d'un
cat1¡}egsobre el patrimoni arquitectonic, historic i natural de la
població. De moment, la regidoria
de Cultura ja ha establert un primer contacte amb joves universitaris de Tordera que poden estar
interessats a participar en la iniciativa. La intenció de l'Ajuntament és crear un grup de treball
format per estudiants voluntaris
i tecnics, capa<; de fer un treball
de camp important i recollir tot
alio que pot ser considerat patrimoni historic i cultural de la
localitat. La redacció d'aquest ca-

taleg, pero, pot anar encara més
lluny, ates que l'Ajuntament pretén completar la feina amb l'elaboració de fitxes, recorreguts i
material didactic que després podran utilitzar els centres escolars.
L'elaboració d'aquest cataleg
també servid per aprovar, més
endavant, el pla especial de protecció del patrimoni de Tordera.
A la primera reunió, que es va
celebrar la setmana passada, hi
van assistir una desena de persones tot i que l'Ajuntament n'havia convocat un centenar. El tecnic
de Cultura, Josep Navarro, creu
que amb aquestes persones ja es
pot comen<;ar a fer una feina pro-

fitosa. «Ens interessa consolidar
i articular un grup de persones
que estiguin realment interessades
en aquest projecte», va afirmar
Navarro. El treball d'elaboració
del cataleg estara coordinat per
Santi Barrera, que ja ha encap<;alat la redacció d'altres treballs
historics dél poble.
La redacció d'un cataleg d'aquestes característiques és un deIs
objectius fixats en el pla de cultura
de Tordera, que va ser aprovat
l'any 1995 després d'un llarg procés de debat coordinat per una
comissió nomenada per l'exregidor de Cultura Xavier Sanjuan.
El pla de cultura de Tordera té

el suport de tots els grups polítics
amb representació
municipal.
L'actual regidor de Cultura, Quim
Matas, va valorar «molt positivament» la resposta que va tenir
la primera reunió convocada i espera que els treballs d'elaboració
del cataleg comencin ben aviat.
L'Ajuntament considera que la redacció del cataleg pot tenir una
durada encara d'un any i mig,
ja que és una obra complexa. El
treball, en principi, es dividid en
tres grans blocs: edificis i fa<;anes,
restes i pedres i documents i objectes. El projecte es perfilara en
les proximes reunions que convocara la regidoria.

