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debat sense la presència de
cap membre del govern
municipal socialista
Veïns de la urbanització Àgora Park denuncien tractes secrets
per treure aigua del seu pou per al camp
' Dimarts a la nit, èn el centre
cultural Emili Vendrell de Tordera, es va fer un debat sobre la
instal·lació del camp de golf a
Tordera. La diferència més important respecte a l'anterior acte
informatiu fou la presència de representants del grup promotor
del campi l'absència de cap regidor del PSC, grup que governa la
població i que ha fet un informe
favorable a la construcció.
La Unió de Pagesos, el grup
CiU, el Consell de la Pagesia i el
Centre Assessor del Medi Ambient, Cadma, argumentaren la
seva possició contrària. Allò més
interessant de la nit fou quan
veïns de la urbanització Àgora
Park denunciaren tractes ja existents per utilitzar j'aigua del seu
pou per abastar el camp de golf.
En presència d'una cinquantena de persones, i retransmès per
Ràdio Tordera, es van poder escoltar les posicions de totes les
parts implicades, menys les de
l'equip socialista, que excusà la
seva presència amb una nota de
l'aícaíde en la qual es deia que cal
esperar l'infórme de la Comissió
Provincial d'Urbanisme de là
Generalitat.
,

haurà tota mena de serveis, entre tió dels recursos hídrics en una
ells.botigues i restaurant. D'altra, zona de clima mediterrani és fobanda, és ben conegut pels habi- namental perquè hi ha dèficit hítants de l'Alt Maresme que Tor- dríc durant tres mesos; amb un
dera només té «turisme» èl diu- mes àrid i dos de subàrids. El
menge a causa del mercat i els representant del Cadma va recorturistes que el visiten no solen ser dar al tècnic de l'empresa promotora que «un ecosistema no és
socis de camps de golf.
Eugeoio Delgado, enginyer de només un nombre d'arbre», sinó
monts, va exposar les raons per qüe eïcompònen els animals i una
les quals considera idoni l'empla- flora adaptada al terreny, la climaçament de Mas Matas i Can tologia i l'aigua que reben:
L'adaptació d'un altre tipus de
Talleda.
Segons el seu estudi, el movi- vegetació a l'actual és forçar
ment de terres seria molt inferior l'ecosistema.
Borrell a més.va explicar que là
al que s'ha fet en altres camps ja
existents, la manca de vents utilització d'adobs com els nitrats
forts, hi ha aigua suficient pèr al i de pesticides contaminaria les'
sistema de regadiu i la mitjana de aigües per la posició elevada dets
les temperatures, inclús a l'hi- terrenys de can Talleda i Mas Mavern, era idònia: Aquesta darrera tas. Si bé és cert que els nitrats no
afirmació va provocar sorpresa i afecten la salut dels adults, ja
comentaris entre els assistents. s'han donat casos al Maresme
Golfistes consultats per la Unió d'intoxicació de nadons per
de Pagesos que coneixen la cli- aquesta substància. Borrell va crimatologia de Tordera van opinar ticar la nota de l'alcalde perquè
queia pràctica del golf al'hivern a «l'Ajuntament ha reformat favoTordera és impossible perquè hi rablement la Comissió Provincial
ha gebre molt sovint. D'altra ban- d'Urbanisme». El Consistori torda, una cosa és la mitjana de les derenc va votar l'infórme favoratemperatures (que dóna resultats ble en el ple del .9 de maig
més suaus) i una aítra, la mitjana d'enguany.
de les temperatures màximes i
temperatures mínimes.
• LATORDERAl EL MARESME

ARGUMENTS ESTRANYS
L'AieUA, PRINCIPAL PROBLEMA

Els representants de l'empresa
promotora neerlandesa Leo Fopma, s.l. van centrar els seus arguments en els possibles beneficis
per als torderencs i en la idoneïtat
de l'emplaçament. El sr. Toro,
advocat de la promotora, va exposar que un camp de golf suposa un tipus de turisme de més
categoria i que va presentar com
a possibles visitants els golfistes
de la vila i per tant com a i o n t de
recursos.
Aquesta argumentació va ser
rebatuda per Pere Garcia, regidor
de CiU, ja que segons els estatuts
del camp de golf, en la seva seu hi

La Tordera és la font d'aigua
més important per al Maresme i
La preocupació dei Consell ,de subministra aigua a algunes pola Pagesia se centra en el fet que blacions de sud de la Costa
el camp suposi una dismihució de Brava.
;
les labors
Pilar Berney; advocada de la
agràries i el fort increment dei Unió de Pagesos, va recordar
consum d'aigua. El representant com s'havia urbanitzat la comardel Consell de la Pagesia va recor- ca, i Tordera en particular, per
dar que l'estiu passat elS agricul-. part de gent que durant els anys
tors van haver de deixar morir blat 50,60 i 70-van voler enriquir-se de
de moro per manca d'aigua.
manera fàcil. Berney va dir que,
L'aigua j el 146% d'increment segons les dades al seu abast, un
"de la seva contamjnació pel des- club dé golf no era viable si no
cens del cabal i l'absorció de ni- tenia una urbanització al seu voltrats va ser un dels arguments de tant i que encara que els promoPere Borrell, representant del tors diguessin que només es faria
Cadma. Borrell va dir que la ges- un hotel, èl certes que no varen

El camp de golf de Tordera va tornar a suscitar la polèmica
entre els grups contraris i la promotora, mentre que el govern
municipaldel PSC, que ha fet un informe favorable a
l'avantprojecte del camp, no va voler fer acte de presència.
presentar cap pla de viabilitat financera que donés suport a les
seves paraules.
Per la Unió de Pagesos també
va intervenir Agapit Borràs, arquitecte, que considera que à
Tordera s'ha de treballar afnb rigor i fent una anàlisi seriosa per
superar el problema de 26 urbà-,
nitzacions en el terme municipal i
que amb la problemàtica actual el
terme municipal no pot suportar
cap més urbanització. Borràs va
contextualitzar la situació de Tordera i la del Maresme, que té per
matenir les zones protegides i
agràries.
Segons Pilar Berney^ el pla Felipe vol que tot el Maresme sigui
zona urbanitzada; per això, UP ha
endegat una campanya contra els
camps de golf, els ports, el peatge de l'autovia i l'especulació. Per
Unió de Pagesos se sospita que.
hagi corriençaf la febre constructora en contra dels seus interessos i a favor d'especulacions
amagades. D'altra banda, la
construcció del camp suposa la
requalificació del terreny d'agrari
a urbanitzable ahib la conseqüent
plus-vàluà en cas de renda.
Les xifres dels costos del camp
de golf canvien d'un dia pèr l'altre
i segons les fonts. Els promotors
van donar durant l'àcte de dimarts un pressupost de 300 milions. Segons els experts consul-

tats per la Unjó de Pagesos, la
quantitat de diners nnínima necessària per a la construcció del
camp és de 1.000 milions de pessetes. Per Pilar Barney, la xifra
donada pels promotors seria un
frau pel que fa a la llicència
d'obres.
Moro, advocat de l'empresa
promotora Leo Fópma, s.i, va dir
finalment que «rà hi ha decisions
fermes. S'estan fent els estudis i
estem pendents de les aprovacions admirjistratives».
Aquestes paraules van ser rebatudes per parcel.listes d'Àgora
Parc que van explicar que a la
urbanització ja s'està treballant
en la canalització de l'aigua del
pou i que corre el rumor entre els
veïns que hi ha hagut un acord
sobre compensacions econòmiques; es va parlar de 30 milions de
pessetes per l'associació de propietaris d'aquesta urbanització.
, L'única resposta per part de la
promotora va ser la de l'enginyer
que va dir i repetir que amb la seva
presència no s'havia arribat a
aquest tipus d'acord; però admeté els contactes entre l'empresa
neerlandesa i la junta de l'associàció d'Àgora Parc. El grup promotor no donà cap dada concreta
sobre el seu pla de finançament,
ni cap explicació de com ès faria
l'explotació del camp, ja que tindrà la competència, segurament,
d'un club de golf a Lloret i un altre
a Sant Vicenç de Montalt.

BREUS
nostra comarca —amb la qúàl
• Gosculluela cosa
esdevindria una autopista-^
al·legant que el pressupost per
rebrà els alcaldes fer-la s'havia disparat i no podria
el tres de juliol construir-se.
per parlar de
• Canviada la
r autovia
direcció del carrer
Segons fonts fiables, el ministre d'Obres Públiques, Javier Sant Antoni

població, beneficiant als veïns del
barri del Carme. Han estat els
mateixos veïns del carrer Sant
Antoni qui ho han demanat.

Sàenz de Cosculluela, rebrà el dia
tres de juliol la comissió d'alcaldes del Maresme formada per representar els interessos de la comarca contra la decissió de que
l'autovia sigui de peatge. Va ser el
mateix rriinistre qui anuncià la seguretat del peatge deia variant de
ía Nacional 11 que passa per la

Lluís Vinyes, secretari provincial de la Creu Roja, va precintar el
lloc de primers auxilis de Canet a
causa d'unes denúncies anònimes. Encara que no s'ha. fet públic cap resultat, sembla que a la
recerca investiguen possibles irregularitats en la gestió administrativa pel que fa el desviament de

Dimarts es va canviar la direcció del carrer Sant Antoni de Pineda —ara se circula de nord a
sud i abans era de sud a nord—,
per aconseguir que el trànsit sigui
més fluid i els cotxes que entren
per la part de Santa Susanna vagin directament al centre de la
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• Precintada la
Creu Roja de
Canet

Javier Sàenz de Cosculluela.

pagaments del servei d'urgència
en favor del president i vice-president de la Creu Roja de Canet.

• Estudi sobre els
indians de r Alt
Maresme
Narcís Ramió és el coordinador
a l'Alt Maresme de l'estudi que,
sobre els indians —catalans que
marxaren a -Amèricà-r-, s'està
.fent a tot Catalunya. Ha pogut
comprovar les dificultats de tro-,
bar dades, ja que només a Canet
de Mar hi ha un estudi fet sobre
els seus emigrants a terres
americanes.

