L'alcalde de Tordera posa «til a I'agulla»
en la legalització de les urbanitzacions
Només 3 o 4 de les 21 que hi ha al poble compleixen les condicions
SAÜL GORDILLO

• Tordera.L'alcalde de Tordera, Joan Caries García, de CiU,
ha manifestat que l'Ajuntament
esta posant «fil a l'agulla» en la
legalització de les 21 urbanitzacions que té la població, de les
quals només 3 o 4 compleixen
les condicions necessaries. Joan
Caries García s'ha mostrat satisfet
perque, segons ell, l'anterior equip
de govem no va afrontar mai el
problema de les urbanitzacions.
«Satisfa veure com algú ens felicita i ens diu que ja era hora
que es fes alguna cosa amb les
urbanitzacions», afirma l'alcalde
en una entrevista a la revista Reporter d'aquest mes. García explica que hi ha dues urbanitza-

cions -8ant Llop i Can Campsque estan situades dintre del parc
natural del Montnegre-Corredor,
per la qual cosa els propietaris
de les parceHes s'hauran d'entendre amb la Diputació de Barcelona per trobar una sortida al
problema de legalització en que
es troben. «S'hauran d'entendre
amb la Diputació per arribar a
un acord per vendre les seves parceHes o bé tenir uns anys per
gaudir de la casa. En principi és
un període de 40 anys i llavors
hauran de desapareixer. Tant Sant
Llop com Can Camps tenen
aquesta via. Tota la resta, tret
de 3 o 4 que estan en molt bona
via per tenir tots els serveis, estan
en una situació semblant a la que

tenien totes les urbanitzacions de
Catalunya l'any 1975», diu l'alcaldeo
En l'esmentada entrevista, Joan
CarIes García també explica que
la política urbanística i industrial
de l'anterior consistori «no ha tingut en compte que s'havien d'instal·lar noves empreses». «Segurament, per una política equivocada que té una concepció erronia
del que és la conservació del medi
ambient», afegeix el batlle de Tordera. En referencia a aquest aspecte, García assegura que l'Ajuntament-govemat
per CiU i
l'independent
Lluís Barreraesta preparant «un seguit de mesures perque la burocracia municipal sigui menys dura».

