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Medi Ambient cedeix i no farà a la
platja la depuradora de l’Alt Maresme
Pineda imposa el projecte de construir-la en una antiga pedrera, rebutjat per l’ACA el 2005
TERESA MÁRQUEZ / Mataró

La depuradora de l’Alt Maresme, que ha de
tractar les aigües residuals de cinc pobles del
nord de la comarca, no anirà finalment a primera línia de la platja a Pineda. Medi Ambient va
●

L’any 1999 el llavors alcalde de Pineda Joan Morell (CiU) va treure del calaix un projecte històric: la
construcció d’una depuradora que havia de tractar
les aigües brutes a l’Alt
Maresme. L’emplaçament
triat va ser la pedrera de
Montpalau. Les obres es
van adjudicar i es van començar a executar però
mai no es van arribar a enllestir. Van canviar els governs locals i catalans i es
van posar sobre la taula
noves opcions. Cap d’aquestes va aconseguir el
consens necessari. Ara,
vuit anys després d’haver
començat les obres, hi ha
finalment un acord per fer
la depuradora. Al mateix
lloc, fent ús del 80% del
mateix projecte i a càrrec
de la mateixa empresa. Tot
millorat, això sí i adaptat
als nous temps.
Malgrat que l’Agència
Catalana de l’Aigua
(ACA) continua considerant «idònia» la construcció de la planta a la platja,
admet que «no es pot ajornar més la depuració dels
cinc municipis i que cal
una ràpida decisió per no
perdre el finançament europeu de 14,4 milions». La
principal novetat de l’equipament a la pedrera és
que s’incorpora el tractament terciari de les aigües
brutes «amb l’objectiu de
recarregar l’aqüífer profund de la Tordera i perquè
es pugui aprofitar l’aigua
per a usos municipals,

anunciar ahir el canvi de lloc després que fa un
any defensés que havia de fer-se al litoral malgrat l’oposició social i política. Un any després, la pressió ha fet efecte i l’Agència Catalana de l’Aigua ha acceptat recuperar el projecte

per posar la infraestructura a l’antiga pedrera
de Montpalau. Una opció que tant l’exconseller de Medi Ambient Salvador Milà, com l’actual, Francesc Baltasar, tots dos d’ICV-EUiA,
van rebutjar i van qualificar de «nyap».

Medi Ambient va anunciar ahir que la depuradora de l’Alt Maresme anirà a l’antiga pedrera de Montpalau. / EL PUNT

Els Reis arriben abans d’hora a Tordera
Tordera ha estat contra tot pronòstic després de vuit anys la gran
beneficiada amb la construcció de
la depuradora de l’Alt Maresme.
Els terrenys de l’antiga pedrera de
Montpalau són en el seu terme municipal, encara que sigui a quinze
quilòmetres del centre. L’alcalde,
Joan Carles Garcia (CiU), no va
amagar ahir la seva satisfacció pels
compromisos que l’ACA ha assumit amb el consistori com a compensació per acceptar que es faci
l’equipament. «Som conscients
●

agrícoles i industrials».
L’alcalde de Pineda, Xavier Amor (PSC), va valorar el consens i el suport

que es tracta d’una infraestructura
imprescindible per al nord de la comarca, però és lícit que Tordera reclami també millores i compensacions a la seva solidaritat», assenyala.
El conveni pendent de signar entre Tordera i el departament recull
la construcció per part de l’ACA
de quatre depuradores en quatre
anys per resoldre la manca de tractament d’aigües residuals en quatre de les urbanitzacions del municipi. L’alcalde de Tordera afegeix

rebut de la resta de poblacions i va destacar que la
planta serà semicoberta,
que incorporarà les millors

a la llista dels Reis accions que minimitzin la repercussió que tindrà
l’equipament per al veïnat de Sant
Pere de Riu. «Medi Ambient vol tirar endavant una aula mediambiental que parli del cicle de l’aigua i també es parla de la construcció d’un local social per a la gent
de Sant Pere de Riu», avança. Per
Garcia, la incorporació del terciari
és «vital per regenerar i garantir les
reserves d’aigua de la Tordera i
tancar el cicle de reaprofitament
dels recursos hídrics»

tecnologies i que serà respectuosa amb el medi.
El projecte, que s’hauria
de començar a executar

abans de final d’any, s’ha
de presentar a l’octubre
per beneficiar-se de les
subvencions europees.

L’embassament
d’Oliana no arriba
al 35% de la seva
capacitat pel poc
cabal del Segre
L’embassament d’Oliana està al
34,7% de la seva capacitat, tres punts per sota
del que tenia la setmana
passada, com a conseqüència del poc cabal
del riu Segre i per la
manca de pluges. Segons dades de la Confederació Hidrogràfica de
l’Ebre, la capacitat del
pantà d’Oliana està més
de cinc punts per sota
de la xifra que presentava l’any passat, el 40%
de la capacitat.
Es preveu que la situació millori a partir
del 28 de setembre, data
en què finalitzarà la
campanya de reg del canal d’Urgell, que també
repercuteix en la baixada del nivell de l’embassament. El president
de la Federació de Pesca de Lleida, Jordi Rey,
ha explicat que aquest
any, per culpa de la poca neu caiguda a l’hivern, la sequera ha aparegut molt més d’hora
al Pirineu i sobretot a
l’Alt Urgell i la Cerdanya.
Els rius més afectats
per la sequera són el Segre i el Valira, amb cabals que al pas per la
Seu d’Urgell se situen
en 1,01 i 0,11 metres
cúbics per segon, respectivament. Rey assegura que «el problema
és que s’agafa aigua de
la mateixa manera que
fa 100 anys, quan nevava més i no se’n gastava
tanta», i demana mesures per canviar la gestió
de l’aigua d’aquests rius amb l’objectiu que
es mantingui l’agricultura, la flora i la fauna
de la ribera. / ACN

● Oliana.

Capturen un caiman de 70 centímetres al
riu Besòs, a Santa Coloma de Gramenet
EL PUNT/ Barcelona

Un caiman de 70 centímetres de llargada va ser
capturat ahir al riu Besòs, a
l’altura del pont del Molinet de Santa Coloma de
Gramenet, al Barcelonès.
L’animal estava en perfectes condicions i va ser traslladat a la seu que el Centre
de Recuperació d’Amfibis
i Rèptils de Catalunya, el
CRARC, té a Masquefa, a
l’Anoia. L’exemplar, que
●

han capturat membres del
Cos d’Agents Rurals del
Departament de Medi
Ambient i Habitatge, és
una jove femella de caiman Yacaré d’entre 2 i 3
anys d’edat. En edat adulta
aquests animals poden arribar a créixer fins a dos
metres i mig. Aquest és un
dels motius pel quals la seva tinença en captivitat, a
més de ser perillosa, és
molesta i cara i això fa que

acabin abandonats en hàbitats que el propietari, erròniament,
considera
adients. Aquest és el segon
caiman que localitzen els
Agents Rurals. El primer
va ser detectat al pantà de
Can Borrell, a Sant Cugat
del Vallès.
Zoo il·legal a Osona
D’altra banda, ahir, el Servei de Protecció de la Natura de la Guàrdia Civil,

Seprona, va descobrir un
zoo il·legal, amb 150 animals exòtics, molts en mal
estat de salut, que no tenia
llicència municipal a Sant
Bartomeu del Grau, a Osona. A més a més, un cocodril, dos mussols nivals i
dos linxs europeus no tenien el certificat de la Convenció sobre el Comerç
Internacional d’Espècies
Amenaçades de Fauna i
Flora Silvestres.

Caiman capturat ahir a Santa Coloma de Gramenet.

