La brigada treball;o;E;arxes for~adJs' per
tenir acabada l'entrada del poble per Nadal
Les obres fa més de dos anys que van comen~ar pero s'han anat retardant contínuament
FRANCESC SANTIAGO

• L'equip de govern de Tordera, format per
CiU i l'AIT, vol tenir totalment enllestides
les obres de l'entrada de la població per Nadal,
el 25 de desembre. La brigada d'obres i serveis

treballa exclusivament des de fa dies en l'acabament deIs treballs. De moment, una de
les dues illes ja esta practicament acabada.
Les obres de pavimentació de l'entrada de
de la població van comengar fa més de dos

anys amb l'asfaltatge del carrer. El projecte
també contemplava l'enjardinament de la zona, pero els treballs s'han retardat i, finalment,
els ha assumit la propia brigada d'obres i
serveis de l'Ajuntament.

L'equip de govern de Tordera
s'ha fixat de termini fins el dia
25 de desembre per acabar, d'una
vegada per totes, les eternes obres
de l'entrada de la població. L'Alcalde, Joan Caries Garcia, de CiU,
i el regidor d'Urbanisme, Lluís
Barrera, s'han compromés a tenir
enllestits els treballs abans de Nadal, amb l'objectiu de millorar la
imatge de la població. Les obres
consisteixen en l'ajardinament de
dues illes i el giratori de la Plaga
deIs Paisos CatalaI).s. L'a1calde
considera que l'acabament d'aquests treballs és priotari, ates
que, segons va dir, «des de ja
fa massa temps es dóna una imatge molt precaria de la població».
Tots els membres de la brigada
d'Obres i Serveis estan treballant
exclusivament en aquests treballs
amb l'objectiu d'aconseguir la fita
marcada pel govern municipal.
Un compromís que no arriba
D'altra banda, un cop acabat
l'enjardinament de les dues illes
de l'entrada i del giratori de la
Plaga deIs Paisos Catalans encara
faltara fer una darrera capa de
rodadura
a la pavimentació.
Aquesta actuació l'ha de fer el
Ministeri de Foment, com a com-

pensaclO a Tordera per haver
deixar desviar el transit de la Nacional 11quan es van fer les obres
de reforg i ampliació del pont

del riu.
Aquesta darrera actuació, pero,
encara esta pendent de ser confirmada pel Ministeri, que encara

no ha concretat quan ho fara.
Els treballs d'arranjament de l'entrada de la població van comengar
fa més de dos anys.

