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Tordera convertirà l’any vinent en barris
una desena d’urbanitzacions legalitzades

Tordera es
mobilitza per
aconseguir
voluntaris per als
Special Olympics

✓ Assumirà el paper que realitzen les Entitats de Conservació Urbanístiques
✓ A la tardor es recepcionarà Niagara i al gener de l’any vinent Tordera Parc
Jordi Pujolar/Acn, Tordera.

Les nou urbanitzacions legals
de Tordera –n’hi ha una altra desena que es van fer en terreny
no urbanitzable– seran barris
del municipi abans del 2008. Les
obres d’urbanització d’aquests
espais, s’enllestiran abans d’un
any i mig. Serà llavors quan l’Ajuntament recepcionarà les urbanitzacions i es farà càrrec de
tots els serveis bàsics.
Durant els darrers tres anys
s’ha treballat amb les diferents
Entitats de Conser vació Urbanística (ECU) perquè desapareguin i sigui l’Ajuntament qui, en
matèria urbanística, actuï sobre
la urbanització. El regidor d’Urbanisme, Arseni Garcia, ha comentat que «durant 30 anys, les
ECU no han estat capaces de fer
les obres d’urbanització i, tot i
que l’Administració és desesperadament lenta, ara arribem al
final d’un procés de tres anys i és
segur que s’urbanitzarà». Els primers en arribar a aquest final
han estat els veïns de Mas
Mora.
A més, s’espera que aquesta
tardor es recepcioni la urbanització Niàgara, que ja té les
obres acabades. En aquest mateix cas està Tordera Park i es
preveu que, a partir del gener
del 2007, es recepcioni la urbanització. Per altra banda, estan
força avançats els treballs amb
la urbanització Àgora. L’empresa municipal Tordera Urbanística Activa (TUA) té previst adjudicar les obres aquesta mateixa
setmana, així com aprovar els
projectes d’obres de les urba-
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Maçanet també participa

CARLES COLOMER

MAS MORA. Ha estat de les primeres urbanitzacions a convertir-se en barri de Tordera.

nitzacions Sant Daniel i Terra
Brava. Les altres tres urbanitzacions, Les Ferreres, Roca
Rosa i Can Domènec, encara
treballen en el projecte.
A la fi, tots aquests futurs barris gaudiran de nous vials asfaltats, enllumenat públic, una
nova instal·lació telefònica, així
com el correcte funcionament
dels ser veis d’aigua i clavegueram que l’Ajuntament encarregarà a l’empresa concessionària
de l’aigua potable, Aqualia.
Aquestes millores afecten més

de 3.500 parcel·listes que hauran fet una despesa total propera als 40 milions d’euros, ja que
continuen sent els propietaris
els que financen tota l’actuació.
Per aquest motiu no totes les urbanitzacions seran iguals, ja que
l’assemblea de veïns decideix,
en cada casa, quina serà la futura imatge del barri.
Un cop finalitzat aquest procés, serà el torn d’abordar els
casos de les urbanitzacions que
es van fer sense cap mena de
control urbanístic, ocupant zo-
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SEMBLA UNA DENÚNCIA pública i
ho és. El que em sap greu és haver-la de fer, i no un cop, sinó uns
quants. No és la primera vegada
que en parlo i no sabeu com m’agradaria que fos la darrera! La
petita zona verda que queda per
sota del carrer Vidal i Barraquer,
un diminut bosquet on hi conviuen pins, matolls i cactus i que
no fa gaires anys es va «moblar»
amb unes baranes de fusta i
bancs, és un femer. Sento dir-ho.
La gent que s’hi passeja –nor-

malment gent jove sense res més
per fer que destrossar tot el que
troba al seu pas– fa exactament
el que us dic: destrossar, deixar
culs d’ampolles, paquets buits de
tabac, llaunes, plàstics, papers i
tot el que la vostra imaginació sigui capaç d’elaborar.
Últimament, vaig a l’Hospital
Comarcal cada dia i en diferents
hores del dia. De vegades tinc
sort i puc deixar el cotxe al pàrquing, amb la qual cosa només
veig deixalles als marges. La
gent té la «decència» de llençarho tot per allà on –si no t’hi aboques– no ho veus. «Ojos que no
ven...», quan no puc aparcar al
pàrquing, el deixo a la carretera,
si trobo lloc. Doncs bé, allà no hi
ha marge. Allà, si llences brossa,
es queda entre el cotxe i la vorera. Si passa la brigada per netejar
i hi ha cotxes aparcats, jo suposo
que l’escombra no hi entra. Per
tant, la porqueria es va acumulant i arriba un moment en què

➾ «El que decep és
que l’aigua de la cala
Sant Francesc
estigui tan bruta»

nes verdes o agrícoles. Tot i que
els propietaris ja gaudeixen de
drets adquirits, no es fàcil treballar-hi, ja que per a les administracions supramunicipals,
aquestes urbanitzacions no
existeixen. Garcia, ha explicat
que s’intentarà resoldre una de
les problemàtiques principals
d’aquestes urbanitzacions, la
recollida d’aigües residuals. «Es
faran subfoses sèptiques homologades i es buscaran equilibris
com si es tractés de cases rurals»,
ha apuntat Garcia.

A banda de Tordera, Maçanet de la Selva també s’ha afegit a la crida per aconseguir
cent d’aquests mil voluntaris
que es necessiten. La seva recerca es farà en primer terme,
entre totes les entitats esportives de Maçanet vinculades
als Special Olympics.
Els jocs espor tius de Catalunya Special Olympics comptaran amb la presència de diverses comunitats autònomes
de l’Estat i diferents delegacions estrangeres.
Enguany, es preveu una
par ticipació superior a edicions anteriors. Tots competiran en diferents modalitats esportives a les pistes d’atletisme de Lloret de Mar.

SANTA ANNA 2006

MONTSERRAT Medalla i Cufí

a uns quants
dies parlava
dels contenidors d’escombraries al carrer Villa
de París. La setmana passada donava
compte de la brutícia que deixa
la gent i parlava del barri de Els
Pins. Per completar aquesta «trilogia bruta de Blanes» em queda
parlar de la petita zona verda que
queda per sota de l’anomenada
Urbanització Sant Joan Sud, els
voltants de l’Hospital Comarcal,
així com la Urbanització Cala de
Sant Francesc, incloent-hi la platja.

DdeG, Tordera

La regidoria de Benestar Socil de Tordera i l’Associació de
Voluntariat del municipi han
impulsat una campanya perquè la gent de la vila participi
de forma voluntària i altruista
en l’organització dels propers
campionats de Catalunya d’atletisme per a disminuïts psíquics, coneguts com a Special
Olympics, que tindran lloc a
Lloret de Mar de l’11 al 15 del
proper mes d’octubre. A l’esdeveniment hi par ticiparan
uns 2.200 esportistes d’arreu
del món en la que serà la VIII
edició d’aquests jocs. L’Ajuntament de Lloret preveu que
perquè tot funcioni correctament necessitarà un miler de
voluntaris i ja va fer una crida
solidària en aquest sentit als
pobles veïns.

hom pensa «quin poble més
brut».
Tinc un amic que em comenta que fa uns dies va sortir per la
urbanització de la Cala de Sant
Francesc carregat de bosses
d’escombraries i es va dedicar,
en un voluntariat imposat per ell
mateix, a endur-se tot allò que els
altres havien anat «deixant» al
seu pas. Doncs, encara que us
sembli mentida, va omplir vint
bosses, de les de mida domèstica, que va anar deixant ben lligades i que va anar a recollir després amb el cotxe, per tal de dipositar-les als contenidors.
La setmana passada vaig tenir
la visita d’una familiar a qui vaig
portar a la platja de Sant Francesc i que, a més, recordava com
un dels llocs més paradisíacs de
Blanes. Llàstima! El desengany
que es va endur quan vam arribar i va veure que per nedar
s’havia d’enfonsar en un pou d’escombraries va ser gros. Ambdues ens vam haver d’acontentar
amb donar-nos una dutxa. Si ens
volíem banyar, hauríem d’anar al
mig del poble. No és que estigui
malament. Ja està bé, que l’aigua
de la platja de la badia de Blanes
estigui neta. El que decep és que
l’aigua de la cala estigui tan bruta. Ja callo, però si hi he de tornar, hi tornaré.

Els Diables de Blanes
manifesten la seva intenció
de tornar al diàleg
Diuen que no volen «trifulgues innecessàries»
G. Sierra, Blanes.

L’intercanvi de comunicats entre la Colla de Diables Sa Forcanera i l’Ajuntament de Blanes
es va veure ahir incrementat
amb un de nou emès pels Diables en un to clarament conciliador. La «petita guerra» que ha
enfrontat l’Associació i el consistori va començar dijous passat, després que els Diables fessin públic un manifest denunciant la gestió del correfoc feta
pel Departament de Fires i Festes i el tracte dispensat a l’entitat per part del consistori. Una
de les principals crítiques era
que no van signar els contractes
fins hores abans de l’actuació.
La resposta de l’Ajuntament
no es va fer esperar i dissabte
feia públic un altre comunicat
defensant la feina del departament esmentat i criticant diversos aspectes dels Diables, entre
d’altres el «menyspreu» amb què,
segons l’Ajuntament, havien es-

tat tractats els responsables municipals per part dels Diables. Al
nou text, els Diables expliquen
que «la intencionalitat del primer comunicat no era entrar en
una dinàmica de crítiques (..),
sinó posar de manifest certs aspectes en els quals cal treballar
per facilitar la feina tant d’una
banda com de l’altre». La Colla
reivindica en el manifest el seu
caràcter d’associació «no lucrativa», que funciona «gràcies als
esforços de membres i col·laboradors». Uns esforços, assenyalen, que no volen que «s’extraviïn en trifulgues innecessàries
que escapen al sentit comú i que
esperen que siguin valorats».
Els Diables entenen que es puguin donar mals entesos i defensen que «l’experiència ha de
ser un factor d’aprenentatge i no
de distanciament». Per últim, argumenten que «en cap moment
han volgut menysprear ningú o
la seva feina».

