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El conseller Artur Mas adverteix a Tordera
que moure el tren· del Maresme «va per llarg»
FRANCESC SANTIAGO

• Tordera.- El conseller de Política Territorial de la Generalitat,
Artur Mas, va afirmar divendres,
en un soparde militants i simpatitzants de CDC, a Tordera, que
la reordenació de la fa~ana marítima del Maresme «va per llarg».
Mas es referia per primera vegada
al debat que ha encetat el Consell
Comarcal entre els alcaldes per
estudiar alternatives per traslladar, soterrar o suprimir la via del
tren. No obstant aixo, el conseller
no va fer referencia a cap de les
alternatives que s'han plantejat i
va afirmar que «tothom que tingui

dos dits de front podra entendre
que es tracta d'un projecte tremendament voluminós que difícilment es pot portar a terme a
curt termini». Segons Artur Mas,
«és evident que hi ha una gran
sensibilitat en alguns municipis
del Maresme, pero aquests projectes necessiten grans inversions
que, ara per ara, no es poden
afrontan>. Tot i aixo, Artur Mas
va valer deixar ciar que la Generalitat té una voluntat molt clara
de millorar la fa~ana litoral del
Maresme i que ho fara amb petits
projectes, com ara la propera
inauguració de la segona fase del

passeig marítim del Masnou. Segons Mas, la reordenació de la
fa~ana marítima del Maresme en
el seu conjunt «s'ha d'estudiar i
madurar més».
La planta potabilitzadora
En un altre ordre de coses, el
conseller va anunciar també a Tordera que la Generalitat podria
comen~ar I'any que ve la construcció de la planta potabilitzadora de la Costa Brava, que s'ubicara al terme municipal de Tordera. Tot i aixo, Mas va aclarir
que les obres norriés comen~aran
en una primera fase per qüestions

pressupostaries. Tordera és l'única població de I'alt Maresme
que no esta connectada amb la
potabilitzadora de Palafolls acabada d'inaugurar. L'equip de govern torderenc va preferir esperar
a la construccióde la potabilitzadora de la Costa Brava perque
li costara menys diners. En l'acte
organitzat divendres per Convergencia Democratica a Tordera,
Artur Mas va estar acompanyat
del president del Consell Comarcal del Maresme, Joaquim Rey,
el portaveu de CiU al Parlament
de Catalunya, Ramon Camp, i tot
l'equip de govern de Tordera.

