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• Palarolls.L'Ajunlament de
Palafolls rehabilitara el rec del
Molí, que travessa tot el terme
municipal, atnb la instaHació d'una bomba captadora d'aigua al riu
Tordera i un canal de formigó de
4.750 metres, que proveira d'aigua
bona part de les explotaeioris agricoles dél municipio El projecte té
un cost de seixanta milions de pes· setes, vint-i-set deis qua1s.els subvencionara la Comunitat Europea
a través del fons europeu de
desenvolupament
regional (Feder). El Col1sistori ha aconseguit
· que la CE financi gairebé el cjn.
quanta per cent del projecte perque aquest s'ernmarca en una iniciativa éomúiútiuia
anomenada
Envireg, 'que; té com a objectiu la
protecció i recuperació d'espais
degradats en I'area de les regions
mediterranies.
L'Ajuntament
va acceptar,. en
una de les darreres sessions pie·
naries, la subvenció i esta negociant el finan,.ament d'un quaran.ta percent del projecte per part
d'empreses del polígOll industrial..
que.. són culpables, ea part, de liI
degra<lació. del rec. L'aIcalde,
Valentí Agustí, va dir.-que intentara que,¡¡.qu~es empreses apor" ti¡¡ més de Vint.milioll5 ¡jer tal que'
· l'Ajuntament
'nómés .hagi de
finan~
el deu per ~.t restan!.
, ·;~_~res.~
rehabiitaci6 d'a· .'éI\IestZrffi,qoo 4UIallt .mol~ anys
, 'td .proveí(!eS expJo.tacions-agnco<t
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"~t.
quasi·t:inc quilomet~.
: .del ferme municipal Aquest rec;=·.'
· que' 'subministrara
als terrenys
prp(lCirSal molí d'en Puigvert -on
s'hairistal1at
I'escola taller dedicada a I'agrícultura-,
se soterra
al seu pas pel n\lcli urba.
Segons I'avaritprojecte redactat
per I'enginyer municipal, la construcció d'una pedreIa d'extracció
de sorra al T.ordera -on el rec,recollia les aigües- va inutilitzar .'
el canal. En la degradació d'aquest rec tambe van influir les
extraccions d'aigua de les indústries i wnes del municipi, a més .
de la construcció del polígon i
industrial. La rehabilitació del rec"
es fara sobre el ~t
actual-o
-amb la construcció d'unes pla- '
ques de,forrnigó i la instaHaci6. de
canonades per distribuir-hi I'ai·~gua. Segons va explicar Valentí-¡;
Agustí, el Consistori pretén apro-"
fitar aquest projecte j>er portar a:,
terme una rnillora global en l'as-":
pecte ambiental del poIlle,ja q\lC"l
es vol potenciar les explotacions .
agrícoles, que són \DI deis fona·.
ments de I'economia Iocat, i, a
més, hi ha una escola taller' dedicada a la recuperació de les' explotacions d'aquest tipus.

