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Cita dels alcaldes
de l’Alt Maresme
a Barcelona per
desencallar la
depuradora
L’Agència
Catalana de l’Aigua
(ACA) ha citat per dimarts a la tarda, a Barcelona, els cinc alcaldes
de l’Alt Maresme afectats per la construcció
de la depuradora. L’objectiu de la trobada, en
la qual està previst que
hi prendrà part el conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar, és arribar a un acord
definitiu sobre l’emplaçament, al nord de la
comarca, de la planta de
tractament d’aigües residuals, que fa quinze
anys que s’arrossega.
La nova opció que vol
posar damunt la taula
l’ACA recull la demanda feta des de Pineda de
Mar per construir l’equipament a l’antiga
pedrera de Montpalau.
El ple de l’Ajuntament
de Pineda va aprovar
una moció en què s’instava l’ACA a renunciar
a situar la planta a primera línia de la platja
del municipi, tal com va
anunciar que faria el
setembre de l’any passat. La decisió de
l’ACA va provocar al
seu moment un fort rebuig social i polític,
perquè
atemptaven
contra el medi ambient
i un greuge paisatgístic
respecte de la resta de
pobles. L’afer, fins i tot,
va afavorir el canvi de
color polític a l’Ajuntament en les eleccions municipals. Prèviament a la trobada de
Barcelona, el director
general de l’ACA, Manel Hernández, es reunirà a Pineda i a Tordera amb els alcaldes. / T.M.
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Acord tens a Sant Pol perquè es revisi i
es controli el projecte de la passera
L’Ajuntament i ciutadans creen una comissió, però ningú no assegura que les obres s’aturaran

● Mataró.

A.G. / T.M. / Sant Pol de Mar

Creix a Sant Pol de Mar la crispació per la
construcció de la passera sobre l’actual escullera al costat de la via i de dos passos subterranis. El ple municipal de dijous va posar de ma●

nifest que el projecte ha encès els ànims d’un
centenar de veïns que no volen que es tiri endavant. De moment, es crearà una comissió tècnica i política –inclou des de doctors de la UPC
fins a pescadors retirats del poble– perquè

aconselli quina és la millor opció. Segons assegura el principal grup de l’oposició, Junts per
Sant Pol, les obres començaran la setmana que
ve. L’equip de govern –CiU, ERC i ICVEUiA– no va aclarir la data d’inici dels treballs.

Converses i
contactes per
entrar al govern

La comissió ha de servir
per arribar a un acord definitiu i consensuat sobre el
projecte. En formaran part
experts en medi ambient,
però també s’ha buscat
l’opinió de gent del poble
coneixedora del litoral,
com ara pescadors. A més,
hi haurà representats tots
els partits polítics –fins i
tot el PP, que no va aconseguir representació municipal–, l’associació de veïns
Les Formigues i altres entitats. La plataforma Sant
Pol un Poble, que ha focalitzat el moviment en contra de la passera, no s’ha
adherit a l’acord. «No hem
signat perquè no s’han introduït les esmenes que
havíem proposat», explica
un dels portaveus, Ferran
Guzmán. Tot i això, asseguren que es reuniran amb
la comissió «per fer-ne un
seguiment».
Un ple tens
Les afirmacions dels regidors de Junts per Sant Pol
per anunciar que les obres
de la passera començaran
la setmana que ve –Enric
Abad (Junts) va assegurar
que li havia confirmat la
Demarcació de Costes–
van acabar d’encendre els
ànims dels veïns. També
des de l’oposició, la representant del PSC, Piedad Jiménez, va denunciar que
el projecte tenia «deficiències». L’alcalde, Manuel
Mombiela (CiU), va assegurar que l’equip de govern
havia
demanat

Fonts de la federació
nacionalista van assegurar
ahir que el partit havia rebut una «oferta concreta»
del portaveu dels independents de Junts per Sant
Pol, Joan Vigatà, per entrar al govern del municipi, format per CiU, ERC i
ICV-EUiA. Segons aquestes fonts, les condicions
que reclamava el grup eren
desfer l’acord amb Esquerra i els ecosocialistes,
i fer una coalició entre CiU
i Junts. D’altra banda, Vigatà també hauria assegurat als convergents que
amb l’entrada del seu grup
al govern «s’acabaria la
crispació que ara es viu al
poble». Per la seva banda,
Joan Vigatà va admetre
ahir que el seu grup i els
membres de CiU «han tingut, tenen i tindran converses amb la federació nacionalista, perquè és un
exercici de responsabilitat
davant la situació caòtica
que es viu al poble». Tot i
això, Vigatà va desmentir
«del tot» que Junts per
Sant Pol hagi posat sobre
la taula «cap condició per
entrar a l’equip de govern». «El que és important és garantir l’estabilitat
política al municipi, i nosaltres estem disposats a
treballar amb tothom perquè això sigui així», va
destacar.
●

Imatge del ple de dijous, un dels més crispats que es recorden a Sant Pol. / A. GENÍS

«temps» al ministeri. «De
moment, ens han dit que
sí», hi va afegir. El ple va
acabar de manera tensa
perquè l’alcalde va rebutjar que l’oposició assistís a
una reunió amb la Demarcació de Costes. Alguns
veïns van recriminar a
Mombiela aquesta actitud
titllant-lo de «feixista i covard». A la sortida, alguns
dels assistents van empènyer l’alcalde i van iniciar
una sorollosa protesta amb
xiulets.

Una obra complexa
L’empresa Constructora Hispànica té previst fer
una passera de 415 m de llarg i 2,5 m d’amplada des
de la Punta fins al parc de Can Villar. A la banda
que delimita amb la via s’han d’instal·lar uns plafons de vidre o plàstic metacrilat per evitar que la
gent hi travessi i evitar un impacte excessiu. L’estructura, segons el ministeri, preveu un pas metàllic per sobre la riera «que ha de millorar l’accessibilitat transversal des de la població fins a la platja».
Aquesta accessibilitat queda reflectida amb la
construcció de dos passos subterranis a cada extrem de la passera i cinc punts d’accés, en forma de
rampa, des de la passera fins a la platja.
●
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RATATOUILLE

UN CORAZÓN INVENCIBLE
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* La venda per telèfon i internet suposa un recàrrec
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