L'atiocador de rones del veinat de Sant
Pere de Tordera es eonvertira en un pare
FRANCESC SANTIAGO

• Tordera.- L'Ajuntament de
Tordera té previst transformar els
8.000 metres quadrats que ocupa
l'abocador de runes situat al velnat
de Sant Pere. Des de fa més de
mig any, l'abocador esta tancat
i l'equip de govem esta pendent
de rebre una subvenci6 de la Generalitat valorada en 14 milions
de pessetes per poder executar
el projecte, que preveu posar un
metre de terra vegetal en tota
la superfície i fer un passeig on
es plantaran diferents especies

d'arbres. En aquest· sentit, el regidor d'Obres i Serveis, Caries Aulet (CiD), va explicar que l'Ajuntament ha demanat que la zona
que ocupa actualment l'abocador
de runes sigui incIosa en el Pla
d'Espais
d'Interes
Natural
(PEIN), ates que aquest indret
esta al costat de l"estany de Cal
Raba i a continuaci6 de La Roureda, dos paratges que ja fa anys
que estan protegits per la Generalitat. «Estem fent un projecte
on quedaran molt ben defmides
totes les zones verdes de Tordera,

i convertint l'abocador de runes
en un parc consolidarem un espai
molt acollidof», va afirmar Aulet.
L'Ajuntament invertira més de
dos milions de pessetes per fer
«un passeig ecologic» al costat
de l'estany de Cal Raba, un deIs
paratges naturals més importants
del municipi. El fet que aquest
estanyestigui al costat de la carretera GI-600, que enna~ Tordera amb Hostalric, provoca que
sigui un espai molt visitat.
L'abocador de runes de Sant
Pere ha estat obert durant uns

vuit anys, si bé durant els Joes
Olímpcs de Barcelona la Generalitat va demanar que no s'hi
continués abocant runa i va condicionar l'indret, ates que la via
del tren hi passa molt a prop
«i donava una mala imatge del
país als visitants». L'a1calde, Joan
Caries Garcia, va qualificar de
«molt importan!» l'actuaci6 que
es vol fer a l'abocador. «El projecte és molt complet i del futur
parc no només en gaudiran els
velns del barri de Sant Pere, sin6
tota la poblaci6», va afirmar.

