El regidor de Mercats de l'Ajuntament
de Tordera, l'independent Lluís Barrera,
assegura ara que el trasllat d'ubicació
del mercat dominical es fara tot i la polemica que ha generat entre els comer-

ciants del nucli antic. Tot i que l'alcalde,
Joan Caries García, de CiD, va afirmar
que encara -no hi ha res segur perque
ni tan soIs se n'ha fet un projecte, Barrera
dóna per fet que es modificara el tra~at

~ctual, encara que no ha precisat quan
es fara. Aquesta setmana, l'Associació de
Botiguers de Mas MartÍ va tornar a demanar que es canvil el tra~at i també
es vol reunir amb el Gremi de Marxants.

L'Ajuntament de Tordera dóna per fet el
trasllat del mercat, tot i la polemica
El regidor de Mercats confirma el canvi de
lloc pero diu que cal arribar a un consens

El consistan vol col·locar les parades de
fruita i verdura al costat de la pista L'Amistat

FRANCESC SANTIAGO

• Tordera.- El regidor de Mercats de l'Ajuntament de Tordera,
I'independent Liuís Barrera, s'ha
reunit recentment amb el Gremi
de Marxants de Barcelona per exposar els canvis que es volen fer
al mercat dominical del municipi
maresmenc. Segons va assegurar
Barrera, I'acord amb el Gremi de
Marxants és total. «El consens
és absolut i el trasllat els sembla
un factor moit positiu». El regidor
de Mercats torderenc va afegir
que a la reunió tots els assistents
es van mostrar favorables al canvi
d'ubicació del mercat. «Hi va ha- .
ver unanimitat en aquest sentit»,
va afirmar Barrera.
Les crítiques que la darrera setmana ha l1an at I'Associació de
mel:Clants e Ol: era Centre
contra la remodelació del mercat
no han condicionat la posició del
regidor de Mercats. Ara, Liuís Barrera no només manté la necessitat de canviar d'ubicació el mercat, sinó que ja ho dóna per segur.
Per la seva part, I'alcalde de
Tordera, Joan· Caries García, de
CiU, va deixar ciar que aquesta
remodelació «no ha de perjudicar
ningú». García va assegurar que
el regidor de Mercats encara no
ha presentat cap projecte a I'A- .del camí Ral cap al nucli antic.
juntament, i que, per tant, encara
Amb aquest canvi, Barrera explica
és prematur parlar d'aquesta
que es facilitara l'accés d~ vehicles
qüestió.
a les dependencies de l'Area Basica de Salut i a la zona comercial
Prudencia de l'equip de govern
de Mas Martí. Precisament l'AsEl govern municipal de Torsociació de Botiguers de Mas Mardera, format per la coalició Contí va tornar a demanar aquesta
vergencia i Unió (CiU) i l'Altersetmana que es modifiqui el tra«at
nativa Independent Torderenca
actual del mercat de diumenge.
(AlT), s'ha mostrat moit pmdent
D'aquesta manera, la polemica
a l'hora de precisar quins canvis
entre les dues associacions de coes volen introduir en el tra«at
merciants de Tordera continua
del mercat. Fins. ara, el regidor
oberta.
Liuís Barrera ha expressat la voEl regidor de Mercats també
luntat de traslladar les parades
va dir que «cal apropar el mercat

a Mas Martí i potenciar les vendes
del nucli antic». Aquesta proposta
ja .estat qualificada «d'inviable»
per alguns botiguers de la població
maresmenca, que desconeixen
quina fórmula vol aplicar Barrera
per beneficiar les dues arees comercials.
De la mateixa manera, l'Ajuntament també esta estudiant la
possibilitat de canviar la ubicació
actual del mercat de la fmita i
la verdura. Aquest canvi significaria que les parades que venen
aquest tipus de productes es tornarien a col'locar al costat de la

pista L'Amistat. De fet, aquesta
és una mesura que s'havia de prendre tard o d'hora, ates que el
mercat de la fmita i la verdura
ocupa una zona afectada pel pla
parcial, que properament s'ha
d'urbanitzar. El regidor Liuís Barrera va anunciar que properament convocara una reunió amb
les associacions de comerciants de
la població per tal d'exposar-los
la seva idea i arribar a un consenso
Tant el regidor com l'alcalde consideren que és «moit important»
que s'arribi a un acord amb totes
les parts.

