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La inversió prevista a la Conca és de nou-cents milions de pessetes

L'adjudicació d'obres del pía de
sanejament de la Tordera, imminent
JOANFERRER
Corresponsal
Blanes.— En el decurs de l'any
88 comencaran diverses obres previstes en el pía de sanejament de
la Conca del riu Tordera, un sanejament que, segons els termlnls fixats actualment, flnaljtzará l'any
92. Aquest sanejament compta
amb un pressupost de 900 milions
de pessetes. L'any 76, la Junta de
Sanejament de la Generalitat de
Catalunya va programar una serie
de depuradores, emissaris i altres
servéis que portessin el sanejament al riu Tordera. Ara, dos anys
després, aqüestes obres porten un
cert retard, pero en comencar
l'any 88 algunes ja están a punt
d'adjudicar-se. «La realització
deis projectes, explica Manuel
Suárez, director de la Junta de
Sanejament de la Generalitat, és
molt complexa. Cal coordinar
una serie d'obres a realitzar en
diversos municipis i en tots ells
s'han de buscar els terrenys on
ubicar les instal.lacions i negociar amb els propietaris si els terrenys no son municipals, i
aquesta tasca no sempre és fácil. Ara, actualment, a gener del
88, tenim un cinquanta per cent
de les obres a punt d'adjudicar i
diversos projectes que ben aviat
es c o m e n c a r a n a elaborar.
A q u e s t f e t possibilitará que
abans del 92 el sanejament del
riu sigui complet».
El pía de sanejament de la Conca del riu Tordera afecta un gran
nombre de municipis, tant de la
provincia de Barcelona com de Gi- roña: Hostalric, Ma?anet, Sils, V¡dreres, Riudarenes, Macanes, Caldes, Santa Coloma,-Sant Celoni,
Arenys de Mar, Arenys de Munt,
Canet, Santa Maria i Sant Esteve
de Palau-tordera, Sant Pol, Sant
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Els estanys de Sils estaran molt menys contaminats amb la depuradora que preveu el pía de
sanejament de la Tordera.
Cebriá de Vallalta, Malgrat, Pineda, Santa Susanna i Tordera.
Actualment están a punt de comencar la redacció de diversos
projectes que afecten, entre altres, els municipis de Vidreres,
Sils, Riudarenes i Caldes, mentre
que ja es troben en fase d'adjudicació unes obres amb un import
de 240 milions de pessetes que
afecten Arenys de Mar, Arenys de
Munt i Canet. També están a punt
d'adjudicar-se les obres d'un col.lector i una depuradora a Sant
Celoni, amb un pressupost de 160
milions.
Els 900 milions, pressupost de
tot el sanejament, surten deis cánons que paguen els usuaris en fer
efectiu el rebut de l'aigua a cada
municipi. «Abans de fer efectives les transferéncies, el Minis-

teri d'Obres Publiques subvencionava una part del projecte,
pero ara aquest s'haurá de financar i s'hauran d'augmentar
les quotes de sanejament, encara que la quantitat a augmentar
no será molt important».
La finalitat d'aquest projecte és
que totes les aigües que van a
parar al ciu no el contaminin, i encara que la tasca de la Junta de
Sanejament és vetllar per evitar la
contaminació doméstica, també el
pía té repercussió en la contaminació industrial. «La contaminació
és provocada a parts iguals per
particulars i industriáis. La junta, peí qué fa a les industries, ja
els cobra un canon de sanejament especial, el quals ve marcat peí grau de contaminació
deis seus abocaments». Malgrat
alxó, Manel Suárez és conscient

Els a j u n t a m e n t s d e m a n e n
retolació e n c á t a l a
La campanya es dona, primordialment, i segons informacions
rebudes de la mateixa direcció general, «per la demanda d'una
gran majoria d'ajuntaments catalans que els siguin renovats
els rétols indicatius, dins deis
seus respectius termes municipals, i col.locats altra vegada en
cátala. Alguns d'aquests rétols
han estat destrossats, ja sigui a

causa d'accidents, a les incleméncies m e t e o r o l ó g i q u e s o
també a alguna bretolada».
Peí que sembla ser, una gran
part de les senyalitzacions de tránsit de les carreteres depenents de
la Generalitat de Catalunya, així
com les de l'Administració central
varen quedar malmeses a causa de
les passades pluges deis mesos
d'octubre i novembre, sobretpt,
peí que respecta a les comarques
gironines, en les zones del Baix
Empordá, la Selva, el Girones i la
Baixa Garrotxa, mentre que per re-
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Debat sobre les
sedes a Blanes
Blanes.— Divendres que ve,
dia 15, a les 10 del vespre se
celebrará en els locáis del Centre
Católic de Blanes un debat amb
el tema «Les sectes», informa
J.F. Aquest acte que será preséntat per Josep Casellas anirá
acompanyat al comenpament
d'una projecció de vídeo

Culmina la campanya de
recollida d'eines per Ruanda

sultes d'accidents, i seguint sempre les informacions de la direcció
general', « n o m é s se'n poden
comptabilitzar una quantitat
minsa, ja que, en la majoria deis
casos, es reposen de seguida».
Peí que fa a les peticions municipals, aqüestes depenen de la seva
importancia, «no és el mateix un
rétol indicatiu de població que
uns quants rétols de senyalització, orientatius de monuments,
centres arqueológics o d'importancia histórica».
R e a s f a l t a t a b a n s d e l'estlu

Es
reasfaltaran
els vials que
quedaren
malmesos
arran de
les darreres
pluges

que a vegades no n'hi prou, «en
ocasions calen sancions o tancament de les industries, pero
aquest tema ja depén de la Junta d'Aigües».
El que sí fa la junta de sanejament és subvencionar amb un
trenta per cent les industries que
per iniciativa propia fan instal.lacions de sanejament. Aqüestes
instal.lacions son a vegades mancomu nades entre diverses empreses. Malgrat el retard considerable
i que en aquests moments moltes
de les obres no han comencat,
Suárez creu que a l'any 92 el riu
Tordera ja estará totalment sanejat. «No hem fixat el 92 per cap
motiu especial, pero en el decurs d'aquest 88 i també del 89
comencaran moltes obres que
estaran finalitzades d'aquí a
quatre anys».

Lloret.— L'associació popular
d'Amics de la Cultura de Lloret
de Mar celebrará dilluns dia 18
un col.loqui amb el tema «Germinal Ros, un home del segle
XX», informa J . Ferrer. Hi participaran Joan Doménec i Anselm
Sanjuan, professors, Pau Lanau
i Carme Vinyoles, periodistes, I
Xavier Agudo, estudiant d'história, actuant com a moderado!Josep Blanch i Soler. L'acte,
que comencará a les 10 del vespre, se celebrará a la sala d'actes
de la Casa de Cultura.

S'ha fet a Figueres

La Generalitat tornará a dur a terme
la senyalització de carreteros
Barcelona/Girona.— La Direcció
General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya tornará a dur a
terme, dins de poc temps, «un
cop aprovats els pressupostos
d'enguany», la campanya de senyalització de carreteres al llarg de
totes les comarques catalanes incloses dins del pía quadriennal
1984/88. Aquest pía contempla la
col.locació de rétols, senyals de
tránsit, baranes ais ponts, així com
«eñ condicionament de t o t s
aquells elementa destrossats
per les tempestes, els accidents
i les bretolades, en alguns casos».

Blanes.— El col.lectlu independentista de Blanes ha fet pública una nota en la qual deixa
patent el seu rebuig a les pintades aparegudes setmanes enrera
en diversos indrets de Blanes,
pintades al.lusives a la independencia de Catalunya, informa
Joan Ferrer. En aquesta mateixa nota els independentistes de
Blanes manifesten que les persones que han fet aqüestes pintades volen donar una imatge errónia del col.lectiu blanenc. O'altra
banda, l'agrupació local del
M D T t a m b é s'ha a d h e r i t a
aquesta postura.

Col-ioqui sobre
Germinal Ros a
Uoret

Completant rúltima fase del pía quadriennal

JOSEPHUS

Elcol-lectíu
independentista
de Blanes rebutja
unespintades
aparegudesala
vila

Dins de la mateixa informació,
pero en un altre ordre de coses, el
Departament de Política Territorial
i Obres Publiques tornará a posar
en marxa, a partir de la propera
primavera, i una vegada aprovats
definitivament els corresponents
pressupostos económics, les operacions de reasfaltat de moltes rutes catalanes. Peí que respecta a
jes comarques de Girona, és posaran capes d'asfait a la major part
de les carreteres malmeses pels últims temperáis de pluges i, sobretot, en aquelles zones turístiques,
a causa de la seva importancia envers la temporada estival.

La campanya de recollida d'eines ja ha acabat. (Foto
PUÉRTOLAS).
Figueres.— La campanya de
solidaritat per proporcionar eines de fusteria ais diversos poblats de Ruanda que el missioner e m p o r d a n é s , J o a q u i m
Vallmajor, té al seu carree s'ha
acabat en el transcurs d'aquesta setmana, havent culminat
satisfactóriament amb tots els
seus objectius.
Durant mes d'un mes s'ha
portat a cap una campanya de
sensíbilització ciutadana, en la
qual han col.laborat els joves

de l'escoltisme figuerenc, Mijac, i diversos mitjans informatius. Els donatius han arribat
d'arreu de Catalunya i suposaran donar feina a molta gent
del Tercer Món.
A la parroquia de Sant Pere
de Figueres s'ha muntat aquest
pessebre, en el que s'han anat
posant les diferents peces donades pels figuerencs i empordanesos en el transcurs de la
campanya.

