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El CEAB alerta que l’extracció de sorra
del Tordera afectarà l’ecosistema local

L’Escola d’Adults
de Tordera inicia
les classes amb tres
cursos nous i amb
més matriculats

Asseguren que mataran tots els petits organismes vius tot i no ser una zona protegida
Jofre Sáez, Blanes.

El Centre d’Estudis Avançats de
Blanes (CEAB) s’ha afegit a les
crítiques de tots els grups polítics de Blanes. La diferència és
que el CEAB considera que el
dragatge del delta del Tordera
serà un desastre per l’ecosistema local i els organismes que
l’habiten. El seu director, Daniel
Mar tín, va lamentar que amb
aquesta actuació «es carregaran
totes les comunitats d’organismes
que no estan protegits fins i tot
aquells que estan al voltant de la
dessanilitzadora. Allà n’hem trobat fins i tot de noves, i d’altres
d’interés comercial i pesquer».
Tanmateix, a par t d’aler tar
de la desfeta ecològica que significarà que l’Agència Catalana
de l’Aigua extregui la sorra del
Tordera per ubicar-la a s’Abanell, el director del CEAB també assegurar que el temps de recuperació serà llarg. Segons va
comentar, «amb aquests moviments de terres s’arrossega tot tipus d’organismes que poden trigar uns dos anys a tornar a refer
el seu hàbitat».
Des del punt de vista ecològic que defensa Martin «el pri-
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S’ABANELL. Part de la platja on s’abocaran els 180.000 metres cúbics de sorra del delta del Tordera.

mer que s’ha de fer és no actuar
quan una cosa no funciona bé»,
va explicar en referència a l’erosió de la platja de s’Abanell. I
per aquest motiu va subratllar
que «si una cosa no funciona bé
és millor no tocar-la perquè resulten afectats altres organismes».
«No solucionarà res»

A part de les conseqüències
mediambientals, el director del
Centre d’Estudis Avançats de
Blanes va assegurar que aquesta mesura «no solucionarà res de
res». En tot cas, va afegir, «pot
pal·liar el problema però no el so-

lucionarà perquè quan vingui
un temporal de llevant desapareixerà tota la sorra que ara es
pretén moure del delta del Tordera».
Segons Martín aquest fet evidencia la «provisionalitat de l’actuació», tot i ser «una mesura
molt dura per la vida del Tordera». En aquest sentit va considerar que aquesta obra és «una
més d’un seguit de despropòsits»
fets en aquesta zona del litoral
blanenc.
«Ara el que volen és protegir
les obres i els seus interessos, no
volen protegir el litoral. Actuen
en funció de les seves necessitats,

i com van calcular malament.
Ara ho pretenen arreglar. Però és
que fa molt de temps, abans que
fessin res, que ja se sabia que
aquella zona s’estava erosionant», va afegir.
Amb tot, el director del
CEAB va indicar que «cal buscar
un punt d’equilibri entre les
dinàmiques de les aigües de la
costa i el litoral». Al seu parer, si
no es troba aquest punt en la balança «no se solucionarà res» i alhora tan sols el que es provocarà és «malmetre tota aquella
zona que no està protegida però
en la qual viuen molts organismes vius».

DdeG, Tordera.

La regidoria d'Ensenyament
de l'Ajuntament de Tordera
ha fet un bon balanç de l'inici
del curs lectiu de l'Escola d'Adults, que aquest any registra
un important augment de matriculacions respecte els cursos anteriors.
Com cada any des de l'Escola d'Adults de Tordera s'impar teixen diferents cursos:
neolectors, que compta amb
12 persones matriculades repar tides en dos grups, alfabetització en castellà, amb 16
persones matriculades repartides en tres grups, i el curs
d'iniciació a l´ús de l´ordinador, amb un total de 48 alumnes.
Aquests tres cursos van començar l´última setmana de
setembre i acabaran al juny,
tret del curs d´iniciació a l‘ús
de l´ordinador que s´ha dividit en dos. Així el primer curs
es farà de setembre a febrer i
el segon s’imaprtirà de febrer
a juny.
Finalment la regidoria
d'Ensenyament ha informat
que partir del mes de gener
començaran tres cursos nous.
En concret seran el d’alfabetització en català, pel qual ja
compta amb 6 persones matriculades, un curs bàsic per
a no catalanoparlants - nivell
oral, amb 30 alumnes matriculats mes. I el tercer i com a
novetat, també es farà un curs
de català per escrit, amb 10
persones ja matriculades.
Des de l’Ajuntament de
Tordera es va voler destacar
el bon funcionament d’aquesta escola d’Adults que es demostra amb l’augment de matriculacions que creix any
rere any.
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L’Audiència condemna tres acusats de traficar
amb drogues des d’una masia de Santa Coloma

Lloret de Mar
dóna una nova
oportunitat per
deixar de fumar

Hi havia més d’una vintena de compradors cridats a declarar com a testimonis
M. Rovira, Girona.

La secció tercera de l’Audiència
de Girona va condemnar ahir a
penes d’entre un any i quatre
anys de presó tres persones d’origen magrebí que estaven acusades de traficar amb cocaïna i
heroïna des d’un mas dels afores de Santa Coloma de Farners. Els acusats, pels quals el
Ministeri Fiscal demanava inicialment una condemna de 7
anys de presó, van acceptar els
càrrecs davant el tribunal i això
va possibilitar tancar un pacte
de conformitat entre fiscal i defenses per rebaixar la condemna fins a un màxim de quatre
anys de presó.

El judici per resoldre aquest
cas havia de durar dos dies ja
que l’Audiència havia citat, a
banda dels Mossos que van protagonitzar la investigació, més
d’una vintena de testimonis. Es
tractava de persones, sobretot
veïns de Santa Coloma i Anglès,
que suposadament havien comprat drogues als acusats. El pac-

Venien la
mercaderia sense
ni sortir de casa,
fent els negocis
per una finestra
■

te entre les parts però va possibilitar tancar el judici en tan sols
un matí i va evitar haver de prendre declaració a tots els testimonis.
Drogues des de casa

Els fets daten del mes d’octubre del 2005 quan els Mossos,
després de setmanes de vigilància al voltant d’una masia
que hi ha als afores de Santa Coloma –a tocar la carretera que
va cap a Anglès–, van decidir-se
a entrar a la casa i detenir-hi els
tres ocupants –una parella i un
altre home–.
Segons la policia, els inquilins del mas havien perfeccionat

un sistema per vendre la droga
des de dins mateix de casa seva
ja que els compradors s’acostaven a una de les finestres de la
masia i, a través de la reixa,
feien l’intercanvi de drogues per
diners. Basicament hi venien
cocaïna i heroïna i quan els policies van escorcollar l’habitatge van descobrir-hi 20 grams de
cocaïna i més de 2.500 euros en
efectiu.
A tots tres acusats els van imputar per tràfic de drogues i ahir
tots van acceptar tenir relació
amb els fets. L’Audiència però
va condemnar-los en funció de
la participació que havien tingut
en els tractes amb els venedors.

DdeG, Lloret de Mar.

Lloret de Mar ofereix una
nova opor tunitat a totes les
persones qui tinguin voluntat
per deixar de fumar. I és que
la secció local de l'Associació
Catalunya contra el Càncer
torna a organitzar un curs per
deixar de fumar.
Segons informa Nova Ràdio Lloret el curs dura dos mesos i un cop acabat, es fa un seguiment d'un any als alumnes
per comprovar si realment
han deixat de ser addictes al
tabac. Tanmateix l’associació
estarà al Parlament de Catalunya el 15 d'octubre. L'objectiu és demanar als polítics
més recursos per lluitar contra el càncer de mama.

