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TORDERA

Tordera portarà
l’aigua potable
a Niàgara Parc

El lloc de Martorell on va ser trobat ahir el cos de la noia desapareguda, encara amb un gran torrent d’aigua ■ EFE

Troben a Martorell el cos
de la noia desapareguda
dissabte en una riera
a La jove va ser arrossegada per una riuada a Sant Llorenç d’Hortons en

quedar atrapat per l’aigua el cotxe on viatjava amb la seva parella
Redacció
BARCELONA

Treballadors de l’Ajuntament de Martorell van localitzar, ahir al matí, el cadàver de la noia de 20 anys
que va desaparèixer dissabte quan intentava travessar en cotxe una riera
de Sant Llorenç d’Hortons, a l’Alt Penedès. El
cos de la jove va aparèixer
sota un pont del riu Anoia
al seu pas per Martorell,
onze quilòmetres i mig aigües avall del punt on va
quedar atrapat el vehicle

en què viatjava amb un
noi.
El succés va tenir lloc
dissabte, passades les nou
del vespre, quan els dos joves, de 19 i 20 anys, van
quedar atrapats a l’interior del seu cotxe a la riera
de cal Francisquet, propera al càmping on es dirigien per celebrar una festa
d’aniversari. El noi va poder sortir del vehicle i agafar-se a la branca d’un arbre, però la seva companya va ser arrossegada aigües avall. Segons indiquen les primeres investi-

gacions, la parella va ser
guiada pel GPS fins a un
camí que els obligava a creuar la riera, que baixava
amb un fort corrent d’aigua alimentat per les pluges caigudes en les hores
prèvies.
Quan es va tenir notícia
de l’incident, els Bombers
de la Generalitat van engegar un dispositiu de recerca des del punt on va desaparèixer la jove fins a la
desembocadura del riu
Llobregat. Els serveis
d’emergències ja havien
inspeccionat diumenge el

tram on va aparèixer ahir
el cos, però aleshores no el
van localitzar. Segons els
bombers, això es deu al fet
que els moviments de les
aigües són constants i sovint es formen remolins.
En total es van mobilitzar
uns 60 efectius entre bombers, Mossos, policies locals, Protecció Civil i el Sistema d’Emergències Mèdiques. Mentre es confirmava la identitat del cos
trobat, el SEM va enviar
un equip de psicòlegs per
atendre els familiars i
amics de la víctima. ■

TARRAGONA

TARRAGONA

Rebuig en bloc dels grups a
l’oposició a l’Ajuntament
de Tarragona al pressupost per a l’any vinent, que
es va aprovar ahir amb els
únics vots a favor dels tres
partits al govern (PSC, PP

a L’Ajuntament alerta

que caldrà ampliar la
potabilitzadora en un
temps futur

Teresa Márquez
TORDERA

Tordera és l’únic municipi
del Maresme beneficiari
d’una subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA) destinada a pal·liar
els problemes d’abastament d’aigua. En concret,
els diners aprovats pel Departament de Territori i
Sostenibilitat es destinaran a la urbanització Niàgara Parc, un nucli de població que ha patit diversos
episodis de manca de sub-

i Unió). Malgrat que el
regidor d’Hisenda, Pau
Pérez, va reivindicar que
s’havia fet un esforç per incloure propostes de la resta de partits, els grups fora
de l’executiu van retreure
la falta de diàleg i l’excessiva dependència de la venda de solars per a les inver-

sions; a més, van expressar dubtes sobre la possibilitat que algunes de les
previsions d’ingressos es
puguin complir. El pressupost preveu una xifra total
de 162,2 milions, un 2%
més que el d’enguany.
Un dels punts més criticats va ser el fet que l’Ajun-
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tament hagi previst recaptar 1,4 milions més en l’IBI
gràcies a una actualització
d’aquest impost que ha
d’aprovar l’Estat. “Si no
arriba la llei de pressupostos de l’Estat, què farem si
ja ho tenim pressupostat?”, va denunciar el portaveu de Ciutadans (C’s),
Rubén Viñuales, que va retreure a l’equip de govern
que “doni l’esquena a les
prioritats reals”. La majoria de l’oposició va reivindicar una aposta més decidida per un pla de xoc de
millora dels barris. ■

ministrament durant l’estiu; el més important, ara fa
dos anys. L’alcalde de Tordera, Joan Carles Garcia
(PDECat), explica que la inversió prevista suposa garantir la connexió des de
l’estació d’aigua potable, en
ple centre del poble, fins a
Niàgara Parc, i també la
construcció d’un nou pou
d’abastament a la urbanització de Can Domènec.
“L’actuació a Niàgara Parc
hauria de resoldre els problemes d’aigua, però també
evidencia que la planta potabilitzadora està arribant
al límit i necessita una ampliació”, apunta Garcia, que
recorda que la instal·lació
va entrar en funcionament
el 2013. ■

LLEIDA

Ciutadans i el PP
avalen al PSC els
comptes de la Paeria
a L’equip de govern

El govern local, sol per
aprovar el pressupost
Azahara Palomares

La planta potabilitzadora de Tordera ubicada en ple nucli
urbà del municipi, a la zona del mercat de fruita ■ AJ. TORDERA

accepta la major part
de les esmenes dels
dos grups

Joan Tort
LLEIDA

El trio format pel PSC,
Ciutadans i el PP permetrà aprovar el pressupost
de la Paeria per a l’any vinent en el ple extraordinari que es farà demà. La primera tinenta d’alcalde socialista, Montse Mínguez,
va tancar ahir l’acord amb
les altres dues formacions
en acceptar la major part

de les seves esmenes. La
comissió
informativa
d’Economia va desestimar
ahir totes les esmenes de
la resta de grups i es va formalitzar l’acord, que inclou les propostes de Ciutadans per augmentar la
despesa social en 640.000
euros, per reforçar amb
promoció interna la plantilla dels serveis tècnics o
invertir en el Centre Històric i la zona de la rambla
Ferran. Pel que fa al PP,
s’han acceptat un pla plurianual per soterrar línies
elèctriques o la destinació
de 250.000 euros a ajudes
per pagar l’IBI. ■

