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La Selva

SUCCESSOS

SOCIETAT

L’aigua de Santa Coloma
de Farners deixa de
tenir excés de fluor
Solà va emetre un ban que alertava del fet
J.Alonso, Santa Coloma de Farners.

CARLES COLOMER

EL COTXE. El conductor del vehicle va quedar atrapat per les cames i els bombers el van alliberar.

Un xoc entre dos cotxes deixa
quatre ferits a Massanes
Els bombers treuen un conductor que estava atrapat en el xassís
D.F., Massanes.

Un accident que va passar ahir
al matí a la carretera C-35 al seu
pas per Massanes va deixar un
balanç de quatre persones ferides, una d’elles greu, segons
van informar els Mossos d’Esquadra. Almenys tres dels ferits van ser traslladats amb ambulància cap a l’Hospital Comarcal de Blanes per rebre assistència mèdica.
En l’accident es van veure
implicats dos turismes, un Seat
Toledo i un Alfa Romeo, que
anaven en sentit contrari i que

van xocar frontalment segons
la policia, una mica després de
dos quarts de dues del migdia.
Diversos vehicles dels bombers i dues ambulàncies es van
activar per atendre l’emergència i van haver de treballar per

Els Mossos van
desviar el trànsit
a Hostalric mentre
treballava el
personal sanitari
■

treure l’únic ocupant del Seat
Toledo, que havia quedat atrapat entre el xassís, concretament a l’alçada de les cames.
Mentre que els equips d’emergències i el personal mèdic
i sanitari treballaven sobre la
carretera en el lloc de la topada –el quilòmetre 72–, es van
formar retencions que els Mossos van intentar minimitzar fent
desviaments de vehicles a
l’alçada d’Hostalric. El conductor del Toledo va ser el ferit de
caràcter greu, tot i que no es va
témer per la seva vida.

L’alcalde de Santa Coloma de
Farners, Antoni Solà va anunciar que el nivell de fluor de
l’aigua potable és correcte. Segons va comentar les anàlisis
de dimar ts van donar un resultat de 0,47 de concentració
de fluor, quan la màxima és
d’1,5. Així va remarcar que «esten dintre de la normalitat».
Solà va assenyalar que tot i que
el consum d’aigua no representa cap risc per a la salut fins
a final de mes no es desactivarà el ban que aler ta de la
presència de fluor a l’aigua.
Com ja va publicar Diari de
Girona, l’alcalde va emetre el
document fa unes setmanes.
Aleshores va manifestar que el
problema s’hauria pogut resoldre fàcilment si l’Agència
Catalana de l’Aigua (ACA) hagués obert les compor tes de
l’ar tèria Pasteral-Cardedeu.
Aquesta acció s’havia portat a
terme habitualment, pero
igual que l’any passat, l’ens,
que depèn del Govern català,
va negar la petició. Solà va dir
llavors que l’ACA està incomplint una resolució parlamentària sobre el cabal mínim
de la riera de Santa Coloma,
una mesura provisional mentre que s’acaba de definir la
creació de la presa del municipi.
Des de l’ACA es descar ta
aquesta opció i s’aposta per la
creació d’una connexió mitjançant canonada a l’ar tèria
Pasteral-Cardedeu i la cons-
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trucció d’una potabilitzadora
per al tractament de l’aigua no
potable provinent del Ter.
«Aquesta opció resoldria de manera definitiva els problemes de
concentracions de fluor que es
produeixen en origen a causa
de la geologia (granits) del terreny», assenyalen.
Segons va apuntar l’alcalde
aquesta resposta de l’ens «no
té res a veure amb el que hem
parlat». Així va recordar que
«fa un any que vam anar a veure si el definissin pel tema de la
presa». Igualment va remarcar
que tot i que el consistori no
imposa el seu criteri, l’opció
plantejada «no veiem que sigui
la ideal».
Solà va qualificar la resposta de l’ACA «d’intemporal» i va
dir que aquesta no ha estat comunicada oficialment. Igualment, va retreure que «el més
important és que mentre que no
hi hagués una solució definitiva complissin amb la resolució
parlamentària per assegurar el
cabal». «Això és el que és greu i
escandalós, quan estaven a l’oposició la van aprovar i ara que
estan al Govern ningú s’ocupa
de complir-ho», va afegir. Per
això va acusar a l’ens «d’anar
per lliure» i va anunciar que el
consistori farà una protesta
formal contra aquest.
L’alcalde va negar que part
de l’aigua vagi a parar al rec
agrícola, tal i com assenyalava
l’ACA i va apuntar que aquest
ser veix per recarregar els
aqüífers municipals.

Festa Major 2006

DIJOUS 24 D’AGOST

DIVENDRES 26 D’AGOST

• 07.30 h. A la plaça de l’Església, ACTUACIÓ de
La Banda Oficial de l’Eix del Mal.
• 08.00 h. DESPERTADA POPULAR amb La Banda
Oficial de l’Eix del Mal pels carrers del poble,
acabant a la plaça de l’Església amb una MASCLETADA a càrrec de la Colla de Diables de Tordera i XOCOLATADA POPULAR per a tothom.
• 11.00 h. A l’església parroquial, OFICI SOLEMNE
amb la participació de la coral de la parròquia
de Sant Esteve de Tordera. Seguidament, caminada fins al camí Ral amb l’acompanyament de
la cobla Thermalenca.
• 12.30 h. Al camí Ral, el tradicional i popular CÓS.
Seguidament lliurament de premis a la plaça de
l’Església i SARDANES a càrrec de la cobla Thermalenca.
• 17.30 h. A la pista de l’Amistat, CONCERT DE FESTA MAJOR a càrrec de l’orquestra SELVATANA.
Obsequi d’un ventall per a tots els assistents.
• 19.00 h. Al pavelló de la plaça de la Concòrdia,
FESTIVAL DE PATINATGE ARTÍSTIC a càrrec de
la secció de patinatge artístic del CP Tordera.
• 19.00 h. A la plaça de l’Església, AUDICIÓ DE SARDANES amb la cobla Thermalenca.
• 19.30 h. Al camp municipal d’esports, PARTIT DE
FUTBOL DE VETERANS, CF Tordera - RCD Espanyol.
• 20.00 h. A la pista de l’Amistat, BALL DE TARDA
a càrrec de l’orquestra Selvatana.
• 21.15 h. Darrere de la plaça de l’Església, ACTE
DE COL·LOCACIÓ DE LA PRIMERA PEDRA DEL
PONT DE FERRO.
• 21.30 h. Enlairament del castell de FOCS D’ARTIFICI a càrrec de la pirotècnia IGUAL amb l’espectacle pirotècnic Flors de Nit.
• 23.00 h. A la plaça de l’Església, SARDANES amb
l’orquestra Selvatana.
• 24.00 h. A la pista de l’Amistat, BALL DE NIT amb
l’orquestra Selvatana. Ball del Fanalet.
• 24.00 h. A la plaça de l’Església, CONCERT DE
GRUPS LOCALS amb l’actuació de: Black
Arrows, Ara Pla, Warsick i Punto en Boca. Al Mirador de la plaça de l’Església, BARRAKES.

• 08.30 h. Al parc de la Sardana, ESMORZAR per
a tots els participants al torneig de bitlles catalanes
• 10.00 h. Al matix parc, V TORNEIG DE BITLLES
CATALANES de FESTA MAJOR.
• 10.30 h. PASSEJADA AMB MOTOS CLÀSSIQUES.
Sortida de darrera la plaça de l’Església i recorregut per diferents carrers del poble.
•11.00 h. Al parc de la Sardana, CONCURS DE CASTELLS DE SORRA.
• 17.30 h. A la pista de l’Amistat, CONCERT DE FESTA MAJOR a càrrec de l’Oquestra Rosaleda.
• 19.00 h. A la plaça de l’Església, CLOENDA DEL
CURSET DE SARDANES amb la cobla La Bisbal
Jove. ACTUACIÓ de la colla sardanista Antaviana.
• 20.00 h. A la pista de l’Amistat, BALL DE TARDA
a càrrec de l’orquestra ROSALEDA.
• 23.00 h. A la plaça de l’Església, SARDANES amb
l’orquestra ROSALEDA.
• 23.00 h. VIII CERCATASQUES de Tordera amb les
xarangues Always Drinking Marxing Band i Atabalats. A continuació, a la plaça de l’Església,
DISCO MÒBIL. Al Mirador de la plaça de l’Església, BARRAKES.
• 24.00 h. A la pista de l’Amistat, BALL DE NIT amb
l’orquestra ROSALEDA. Ball de rams.

DISSABTE 26 D’AGOST
•10.00 h. Al riu Tordera, II TORNEIG DE VÒLEI PLATJA 3X3 VILA DE TORDERA.
• 11.00 h. A la plaça de l’Església, ESPECTACLE
D’ESCUMA INFANTIL a càrrec del grup Xip Xap
anomenat Els corsaris de l’escuma.
• 13.00 h. Al Teatre Clavé, LLIURAMENT DE PREMIS DEL II CONCURS DE PINTURA RÀPIDA MANEL SOLER.
• 15.00 h. TORNEIG LOCAL DE TIR AL PLAT.
• 17.30 h. A la pista de l’Amistat, CONCERT DE FESTA MAJOR a càrrec de l’orquestra Costa Brava.
• 18.30 h. Al camp municipal d’esports, PARTIT DE
FUTBOL TERCERA REGIONAL. CF Tordera - UD La
Torre de Claramunt.

• 19.00 h. Al pavelló poliesportiu municipal, TORNEIG DE BÀSQUET DE FESTA MAJOR CATEGORIA SÈNIOR MASCULÍ.
• 19.00 h. Al parc de la Sardana, AUDICIÓ DE SARDANES a càrrec de la cobla Marinada.
• 19.00 h. Al parc de la Sardana, REBUDA DE LES
PUBILLES I ELS HEREUS CONVIDATS A LA FESTA MAJOR.
• 20.00 h. A la pista de l’Amistat, BALL DE TARDA
a càrrec de l’orquestra Costa Brava.
• 20.30 h. Al camp municipal d’esports, PARTIT DE
FUTBOL PRIMER EQUIP, CF Tordera - FC Martinenc.
• 23.00 h. A la plaça de l’Església, SERENATA a càrrec de l’orquestra Costa Brava.
• 24.00 h. A la pista de l’Amistat, BALL DE NIT amb
l’orquestra Costa Brava. A la mitja part, PROCLAMACIÓ DE LA PUBILLA I DE L’HEREU DE TORDERA 2006.

DIUMENGE 27 D’AGOST
• 09.30 h. Al parc de la Sardana, IV TORNEIG DE
PETANCA DE FESTA MAJOR del Club Petanca
Niàgara - Tordera.
•10.00 h. Al riu Tordera, II TORNEIG DE VOLEI PLATJA 3X3 VILA DE TORDERA.
• 10.30 h. A la piscina municipal, FESTA AQUÀTICA AMB INFLABLES. Fins a les 13.30 h. I de 16.00
a 18.00 h.
• 17.00 h. Al pavelló poliesportiu municipal, TORNEIG DE BÀSQUET DE FESTA MAJOR CATEGORIA SÈNIOR FEMENÍ.
• 18.00 h. Al parc de Prudenci Bertrana, CURSA
D’ASES, a partir de 16 anys. Tot seguit, PASSEJADA INFANTIL AMB ASES.
• 19.00 h. Al pavelló poliesportiu municipal, TORNEIG DE BÀSQUET DE FESTA MAJOR CATEGORIA SÈNIOR MASCULÍ.
• 21.00 h. A la pista de l’Amistat, XI SOPAR POPULAR I BALL a càrrec del grup La Banda del Drac.

DILLUNS 28 D’AGOST
• 18.30 h. ACTUACIÓ DE CIRC, a càrrec de Wonderland Circus. Fins a les 20.30 h.

