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Política Primàries d’Esquerra Republicana a la Ciutat Comtal

L’aqüeducte de
Pineda, declarat bé
d’interès nacional

Amorós deixarà
el Parlament
si guanya les
primàries d’ERC
a L’aspirant insta Bosch a deixar
també l’acta al Congrés a La renúncia

es faria efectiva el proper 31 de juliol
Redacció
BARCELONA

E.F.
PINEDA DE MAR

Oriol Amorós durant l’acte d’ahir als Jardinets de Gràcia, on
va anunciar que plegarà si guanya les primàries ■ ACN

va argumentar que és
compatible amb ser candidat a l’Ajuntament i
que vol esgotar al màxim
la seva responsabilitat
al Congrés –la legislatura
acaba a la tardor.
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El diputat d’ERC al Parlament Oriol Amorós s’ha
compromès a abandonar
el seu escó al Parlament el
proper 31 de juliol si guanya les primàries que du a
terme divendres el partit
per escollir el seu candidat a Barcelona per a les
municipals del maig del
2015. Amorós va argumentar ahir que el repte
d’assolir l’alcaldia de la
capital catalana exigeix
“plena dedicació i com-

promís”, per la qual cosa
entén que ha de renunciar a l’acta si és l’escollit.
Interpel·lat sobre si el
seu contundent a les primàries, el diputat al Congrés Alfred Bosch, hauria
d’assumir el mateix compromís, va ser concloent:
“Cadascú ha de saber el
nivell de compromís ètic
que té amb les causes
col·lectives. El meu és el
100%.” Bosch ja va anunciar setmanes enrere que
mantindrà l’acta fins al
maig del 2015, quan se
celebrin les municipals, i

L’origen de l’aqüeducte de Sant Pere de Riu es podria
remuntar a l’època romana ■ QUIM PUIG
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Sobre la campanya per a
la consulta del 9-N, Amorós va expressar que “mai”
s’ha fet “una campanya
tan important” i que Barcelona haurà de ser “la capital d’un nou país”. ■

La Generalitat ha aprovat
declarar bé cultural d’interès nacional, en la categoria de monument històric i zona arqueològica,
l’aqüeducte romà de Sant
Pere de Riu, a Tordera, i el
de Can Cua, a Pineda de
Mar, i delimitar-ne l’entorn de protecció. Els dos
trams formarien part de la
mateixa obra hidràulica,
que podria remuntar-se a

l’època romana. Actualment només hi ha aquests
dos punts visibles i són
dels més rellevants coneguts fins ara a Catalunya.
L’arc de Sant Pere, també conegut com a pont del
Diable, té una arcada de
més de tres metres de diàmetre. Del tram que discorre paral·lel a la riera de
Pineda se’n conserven 39
metres, amb cinc pilars,
dues pilastres i sis arcades,
quatre de les quals es conserven íntegrament. ■

