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ACTA DEL CONSELL DE LA VILA NÚM. 2016/1 DE 28 DE GENER DE 2016 

 

Òrgan competent Consell de la Vila 

Núm. sessió 2016/1 

Codi Classificació 1-3-6- Expedients generals de participació ciutadana 

Assumpte Acta del Consell de la Vila núm. 2016/1 de 28 de gener de 2016 

 

 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: Ordinària 
DURADA: de les 19. a les 19.50 hores. 
LLOC: Auditori del Teatre Ateneu Clavé 
 

 
HI ASSISTEIXEN  
 

 
Alcalde-president  
 

 
Sr.Joan Carles Garcia Cañizares 

Tinents d’alcalde   

 
1r. - Titular de l’Àrea General de Coordinació del Govern 
i Comunicació i regidor delegat de Cultura.  

 
Sr. Josep Llorens Muñoz  

3r - Titular de l’Àrea General de Serveis Personals, 
regidor delegat de Participació Ciutadana i 
Transparència, Sanitat i Tecnologies de la Informació i 
Comunicació.  

 

Sr. Salvador Giralt Carrillo 
            PORTAVEU 

4r - Titular de l’Àrea General d’Acció Social i Promoció 
Econòmica, regidor delegat de Serveis Socials i 
Ensenyament.  

 

Sr. Àngel Pous Barceló 

5è - Titular de l’Àrea General de Règim Interior, regidor 
delegat d’Hisenda, RRHH i OAC.  

Sr.Marçal Vilajeliu Tresserras 

 
 
 
Regidors 
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Regidor de Promoció Econòmica i Ocupació i Joventut. 
 

Regidora de Seguretat, Via Pública, Mobilitat i 
Transports i Festes. 
 
Regidora d’Esports i Civisme. 

 
 
Moderador 
 

Sr. Marc Unió Puig 
 
Sra. Sílvia Català Mora 
 
 
Sra. Bàrbara Vergés Miralles 
 
 
Sr. Albert Sabater Ruscalleda 
 
 

Secretari accidental 
(Resolució DGAL de 19/11/2014) 

Sr. Josep Martori Jubany 

 
 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

 
 
Pren la paraula el regidor de Participació Ciutadana, el Sr. Salvador Giralt Carrillo, i  abans de donar 
inici a la sisena sessió  del Consell de la Vila, diu unes paraules de record al seu amic i regidor 
d’aquest Ajuntament, Sr. Carles Seijo Pérez. Tot seguit, passa el torn de paraula al moderador, el 
Sr. Albert Sabater, que  recorda als assistents  que quan facin la pregunta, indiquin el nom, i 
sobretot també demana que les preguntes siguin concises, curtes o que es pugin entendre 
fàcilment, per respecte a la resta i que es puguin respondre el millor possible, doncs és el Consell 
de la Vila, on el ciutadà fa les preguntes als representants  del govern municipal. Com sempre, es 
faran  torns d’unes tres preguntes i es donarà pas a la mesa perquè les responguin. 
 
1a tanda de preguntes: 
 

• Sr. José  Antonio Sánchez: en el pasado pleno del mes de noviembre, hice una pregunta con 
relación al vertido de Fogars a la riera de Niàraga Parc. Quisiera  preguntar al señor Alcalde si 
ha hecho alguna gestión y como está el tema. 
 

• Sra. Domi Lorenzo: la meva pregunta és com sempre sobre el tema dels pisos. Com sabeu, fa 
dos anys es va aprovar en el Ple i des de l’estiu està aprovada la Llei 24/2015. Sé que fa un 
parell de mesos es va adreçar una carta a les entitats bancàries  pel tema de multar-les i 
voldria saber què s’ha fet en relació a aquest tema, si s’ha aconseguit alguna cosa, si s’ha 
multat a algú... 
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• Sra. Maria Dolors Parra: en representació de la Residència l’Albert, els vull dir que davant la 
nostra residència hi ha l’Agrària Pagès. Ja fa temps que a la vorera es van posar uns coloms i 
tota la brutícia que deixaven anava a parar a la vorera. La vorera està intransitable, perquè 
tot allò s’ha assecat. És un niu de microbis. Fins i tot,  la gent que ha de passar per aquella 
vorera, ha de baixar i és molt anguniós,   perquè precisament els coloms són uns animals que 
deixen molta porqueria. Voldria demanar si es pot netejar.  

 
1a tanda de respostes: 

 

• Alcalde: dir-li que des del ple del mes passat hem tingut  una reunió conjunta amb l’alcalde 
de Fogars, la Diputació de Barcelona i un representant de l’ACA, per vàries raons: per l’aigua 
potable, doncs saben que vam tenir un problema amb l’antimoni, i també per com tracta el 
tema de les aigües residuals de l’Ajuntament de Fogars de la Selva. Crec que en l’anterior 
Consell de la Vila li vaig dir que  Niàgara Parc té un col·lector d’aigües residuals que va a la 
depuradora, amb la qual cosa ho tenim resolt;  i qui no té resolt el problema és l’Ajuntament 
de Fogars, el pendent fa que l’aigua residual de Fogars passi a ser contaminant al terme 
municipal de Tordera. 

 
L’alcalde de Fogars té dues opcions amb les quals hi estem treballant: que l’ACA li permeti 
connectar en el col·lector de Tordera –l’Ajuntament de Tordera ja li ha ofert vàries vegades, 
és a dir, que allà on es recullen les aigües residuals de Niàgara, també s’hi puguin abocar les 
de Parc dels Prínceps- i l’ACA diu que no, que en tot cas és  l’Ajuntament de Fogars que ha de 
fer  una depuradora. Estem en aquesta situació i no li puc donar més dades perquè no depèn  
de nosaltres, ni molt menys, però semblaria que davant l’oferiment de Tordera podríem 
intentar arribar a un acord definitiu amb l’ACA,  perquè es pugui desviar l’aigua a la 
depuradora municipal de Tordera,  ja que seria una solució fàcil. Aquestes reunions s’han 
mantingut, la darrera justament va ser amb la Diputació de Barcelona el dilluns d’aquesta 
setmana. 
 
 

• Sr. José Antonio Sánchez: ¿Usted sabe dónde tira la porquería Fogars? ¿Usted ha estado en 
esta riera? Yo estuve el domingo pasado y hay mucha cantidad. Yo entiendo que Tordera 
haya limpiado un trozo, pero donde se junta la parte de Tordera con la de Fogars, me 
gustaría que alguien lo viera. La riera está  llena y hay un trozo que no se ha limpiado, desde 
el depósito de Niàgara hacia adelante. No me quejo por capricho. Me gustaría que lo vierais 
y luego juzgarais, porque hablar desde aquí es muy sencillo. Se tiene que ir y verlo. La 
solución es impedir el vertido. Usted es el Alcalde de Tordera, la primera autoridad, y le pido 
que  defienda los intereses de Niàgara Parc. 
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• Alcalde: ara estic aquí, és el que em pertoca fer, i conec perfectament el que vostè m’està 
dient. Una veïna va estar parlant amb mi, i em va comentar que hi havia un tram per fer i 
que allà hi havia molta porqueria. Em va parlar d’una quantitat de terra que s’havia extret  i 
s’havia apilat... Per veure això, hi vaig anar. Per tant, sé  perfectament el que hi ha i com 
està, una altra cosa és que vostè em vulgui creure o no... 

 

• Salvador Giralt: se ha estado trabajando en ello. Sé que el señor Carlos Seijo estuvo en la 
zona, con técnicos para buscar una solución. La máquina ha estado trabajado... y se han 
estado haciendo actuaciones. Sé que el problema es muy grave  y se está trabajando para 
solucionarlo. 

 

• Sr. José Antonio Sánchez: he dicho que se ha limpiado la parte de Tordera, pero donde 
desemboca, la que viene de Fogars,  les aseguro que no. 

 
Albert Sabaté: entenc que el seu prec és que vagin a parlar amb l’Ajuntament de Fogars. Seguim 
amb la següent pregunta que fa referència als pisos desocupats i la relació amb els bancs. 

  

• Josep Llorens: vam enviar una carta a les entitats bancàries a fi que posessin a disposició  de la 
gent que ho necessita o de l’administració perquè ho poguéssim fer nosaltres mateixos. Hi 
havia un termini perquè les entitats poguessin respondre, i han anat responent. Estem revisant 
aquetes respostes, algunes entitats s’han posat en contacte amb nosaltres per intentar 
negociar i arribar a alguns acords, d’altres no.  Amb algunes hi estem negociant i amb les que 
no, estem engegant el procediment per activar les multes. Bàsicament hi ha una entitat que ha 
mostrat la manca de predisposició a negociar i és a la que començarem a multar. Amb la resta,  
estem treballant amb aquest procés negociador. Amb Building Center (La Caixa)  i Solvia (Banc 
de Sabadell) tenim les negociacions una mica més avançades i durant la setmana vinent ens 
presentaran una proposta, que haurem d’analitzar i veure si ens satisfà, però, en tot cas, ja hi 
estem treballant. Amb altres,  estem a l’inici del procés negociador i hi ha una entitat que 
directament s’ha negat a fer absolutament res i amb l’Ajuntament hem decidit que seguirem 
amb el procés de multar-la.  

 

• Domi Lorenzo: Es Bankia i SAREP? 
 

• Salvador Giralt: en principi és  Bankia.  
 

• Alcalde: pel que fa al problema de davant la residència l’Albert, l’he entès com un prec. 
Mirarem com està la vorera i potser hi ha una certa mancança de neteja i s’hauria de fer 
arribar a la Brigada perquè  facin una especial incidència en aquella zona. Ho passaré a la 
Brigada perquè realitzin una neteja en profunditat d’aquell tram de vorera. 

 
2a tanda de preguntes: 
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• Aurora Rubio: me gustaría saber por qué no han renovado a la Laia del Consell Comarcal, pues 
era muy necesaria para los ciudadanos. Cada vez que tenemos que hacer un papel, tenemos 
que ir a Mataró y no lo veo justo. Me gustaría que me den una explicación del porqué lo han 
hecho. 

 

• Bartolomé Guirao: una de les primeres preguntes que es van fer al Consell de la Vila era sobre 
el policia de barri. M’agradaria saber com està aquest tema. Se’m va contestar en aquell 
moment que era qüestió de pressupost.  

 

• Victoria Eugenia: mi pregunta es para la regidora de Seguridad. Cuando una persona llama a la 
Policía informando que están ocupando una casa, que han roto una puerta, la Policía no acude 
al lugar de los hechos. No aparece. Esperan a que se ocupe y si además hay problemas de 
drogas, no hacen nada al respecto....  

 
 
 
2a tanda de respostes: 

 

• Josep Llorens: fins ara teníem un conveni amb el Consell Comarcal, des de fa dos anys, pel 
tema de l’habitatge que ens permetia tenir una persona un cop a la setmana que atenia els 
casos relacionats amb l’habitatge i feia la gestió via Consell Comarcal. Ara estem treballant 
amb un acord –crec que ja ho vam explicar en l’última reunió que vam fer a la Mesa 
d’Habitatge-  amb Calella, Pineda, San Pol, per fer una oficina d’habitatge del nord del 
Maresme per acostar-la i per treballar només els temes que ens toquen a nosaltres. 
D’alguna manera intentem aproximar-ho i amb aquest acord, amb aquesta nova oficina 
d’habitatge, amb seu central a Calella, però que es fa conjuntament amb Sant Pol, Pineda i 
Tordera, l’acord que hi ha és que també un cop a la setmana tinguem aquí una persona. 
Ara estem en el moment d’impàs en què hem deixat un conveni i arranquem el següent, i 
ara no tenim ningú, però en breu tindrem una persona, com la Laia, que farà les gestions 
que ens feia ella i d’altres que fins ara no es feien. Crec que en aquest sentit fem un pas 
endavant, perquè haurem crescut en la capacitat de gestió que tindrem des de Tordera. 

 

• Aurora Rubio: esto estaría bien si no hubieran dejado un tiempo de por medio. No se 
pueden dejar las coses. Esta semana, por ejemplo,  se han retrasado mis papeles. El viernes 
pasado esperaba a la Laia. Llegué a la oficina a las nueve menos cuarto para coger hora, y 
no me atendieron hasta las nueve y cinco. A las nueve y cinco les digo que vengo a hablar 
con la Laia i me responden que ya no está, porque no la han prorrogado el contrato. Yo veo 
muy mal que, antes que esté la Oficina de l’Habitatge, ya no esté este Servicio. Esta 
semana ya llevo tres viajes a Mataró y mañana el cuarto. Comprenderá que no me va bien, 
ni al resto de los de la PAH Tordera, que también se han quejado por el mismo motivo. Jo 
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vengo en nombre propio,  pero también en representación de los demás ciudadanos. No 
estamos para gastar en parking, peajes, tiempo... He ido ya cuatro veces  a Mataró i veo 
muy mal que no estemos asistidos. 

 

• Josep Llorens: estic d’acord, però renovar el conveni amb el CCM suposava pagar un any 
més,  i no renovar-lo i activar el nou conveni amb l’Oficina d’Habitatge del nord del 
Maresme suposava tenir només el mes de gener buit. Comprendrà que la diferència és 
gran i el cost que suposava renovar el contracte sencer per no quedar-nos un mes sense 
ningú a Tordera, doncs les gestions es poden fer igualment a Mataró, la diferència era 
enorme i per tant hem entès que era millor tenir, malgrat els inconvenients que suposa 
que els entenc i accepto, tenir aquest mes sense ningú, però per poder donar més i  millor 
servei  a partir del mes de febrer. 

 

• Aurora Rubio: no lo veo correcto,  porque ya hace más de un mes, y no sabemos cuándo 
volverá y mientras tanto tenemos que hacer viajes, gastar dinero.... y los recortes siempre 
al ciudadano. 

 

• Josep Llorens: la Laia  va treballar fins a finals de desembre, i al mes de febrer s’activa el 
nou conveni. Per tant, serà un mes. 

 

• Sílvia Català: no recordo la pregunta... 
 

• Salvador Guirao: La primera pregunta que es va fer en el Consell de la Vila va ser aquesta: 
el policia de barri, que CiU ho portava en el seu programa. Com està? I la teva resposta va 
ser que el pressupost era escàs i a partir de l’any vinent ho tindríeu en compte. 
M’agradaria saber com està. 

 

• Sílvia Català: tenim un nou guàrdia de barri. Des de l’1 de gener en tenim dos. Hem estat 
uns quants anys només amb un i ho hem incrementat en un de més. Evidentment ens 
agradaria tenir-ne molts més. És una prioritat d’aquest ajuntament tenir-ne algun més, 
però en aquests moments a causa del pressupost només hem pogut incrementar-ne en un. 
Hem prioritzat les zones escolars i gruixos comercials. 

 
Pel que fa a la intervenció de la Sra. Victoria Eugenia,  desconozco de qué caso me está 
hablando. Lo tendríamos que comprobar y me gustaría hablarlo en privado para saber 
exactamente de qué me está hablando, de donde, de cuando, de cómo... Y si alguien ha 
actuado mal, poder tomar medidas, o en todo caso explicarle qué se puede hacer desde el 
ayuntamiento. En todo caso, luego tomamos nota y nos vemos un día. 

 
  
3a tanda de preguntes: 



                                           
 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 

 
 

 7 / 12 

Ajuntament de Tordera 

 

• Carme Pujol: va dirigida a la Sílvia. Aquests nois que han segrestat a Esplugues de Francolí, 
aquesta banda, Quina nacionalitat tenen? 
 

Albert Sabaté: en principi, Carme, això és el Consell de la Vila i són preguntes relacionades amb el 
poble de Tordera. 
 

• Carme Pujol: a nosaltres ens han entrat varies vegades, i ens diuen que és una banda 
organitzada i creuen que són romanesos. Són cinc o sis nois. Fins i tot la policia ens va dir “que 
com volia que s’acostessin a cinc o sis nois que van amb escarpes, martell i una serra, Vols que 
ens invalidin per  tota la vida?”  Això no són policies.... Jo els vaig dir que fessin un altre ofici, 
de peó, d’administratiu... 

 
Albert Sabaté: I quina és la pregunta? 
 

• Carme Pujol: jo no estic en contra de la policia, perquè ells diuen que hi ha poca policia. Abans 
algú també es queixava de la seguretat i jo em queixo de la poca seguretat que tenim al 
polígon. Normalment aquestes bandes es posen en llocs deserts. Nosaltres tenim seguretat: 
tenim reixes, alarma, càmeres, dobles portes... de tot,  i fan forats per dalt, per la paret lateral 
del magatzem. Ens sentim poc recolzats per la policia i ells també ens diuen que són pocs. 

 

• M. Dolors Parra: a la residència hi ha unes reixes que van de vorera a vorera del carrer. Fa un 
parell o tres de dies, va haver-hi una averia en les canonades d’aigua que encara l’estan 
arreglant  i va baixar molta aigua. L’aigua anava a la reixa i com que està molt plena de fulles i 
altra brutícia, l’aigua no marxava i anava damunt la vorera  i la gent que sortia corria el perill 
de relliscar i caure. Suposo que si l’empresa Aqualia està treballant amb l’averia, el problema ja 
no el tindrem, però demanaria que netegéssiu de brossa les reixes de la claveguera. 

 
La tercera i última pegunta és que la majoria d’avis van al parc Prudenci Bertrana. Segons 
m’han dit les cuidadores, com que son poc autònoms,  quan volen anar al lavabo, no poden. 
Demanaria, si fos possible, que posessin  un lavabo encara que sigui portàtil. 

 
3a tanda de respostes 

 

• Sílvia Català: quant al tema de la banda, no ho sé. Ho desconec. 
 

• Alcalde: et referies a cinc detinguts per haver sostret coure. Els cinc eren de nacionalitat 
espanyola. 
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• Sílvia Català: en relació a la seguretat del polígon, és una zona industrial i entenem que les 
zones comercials, com altres zones,  requereixen una visita de la policia constant. Tinc 
coneixement que fan moltes voltes dins del polígon, però al final si algú vol delinquir, és fàcil. 
Si realment algú vol fer un robatori, per més que hi hagi efectius, pot passar igualment. Ja sé 
que teniu totes les mesures que es poden tenir, ja ho sé. De voltes, t’asseguro que en fan;  i de 
controls,  també en fan molts. 

 

• Carme Pujol: a vegades ens hem trobat que l’alarma sona a les tres de la matinada i no ens 
avisen fins a les nou del matí. Han pogut treballar-hi sis hores. 

 

• Sílvia Català: si esteu connectats a una central, la central us ha d’avisar... 
 

• Carme Pujol: aquella vegada no van poder treure el camió carregat de material, però després 
van anar al despatx i van destrossar la caixa forta. Qui ha de saber on és? Com també la caixa 
registradora de l’entrada. Et sents tant impotent!  

 

• Alcalde: hi havia una fuita d’aigua important,  que com s’ha vist han passat tres dies reparant-
la in situ,  perquè era bastant greu. En aquests moments està resolt i agafo el compromís de 
mirar com està el desaigua i que Aqualia  li doni solució. En prenc nota,  perquè es pugi fer una 
neteja. És un desaigua força gran, no és petit, i a vegades apareixen unes olors de la claveguera 
que molesten. Intentarem resoldre-ho i demanarem a Aqualia que faci la neteja del desaigua. 

 
En el Prudenci Bertrana està previst de fer uns lavabos en un altre indret. Actualment hi ha els 
ubicats sota la glorieta. Hi ha la previsió de fer uns lavabos adherits, que siguin adaptats per a 
les persones amb problemes de mobilitat,  a la caseta d’informació, a l’entrada del parc, on se 
situa l’entrada principal quan se celebra la Fira del  Ram. 

 

• M. Dolors Parra: he de dir que tot el que hem sol·licitat fins aquest moment,  ens ho heu fet. 
Per tant, únicament us podem donar les gràcies. 

 
4a tanda de preguntes 
 

• Bartolomé Guirao: els senyors que estan instal·lant la fibra òptica en el barri  de Sant Pere, Hi 
ha algú que els controli? Allà on van, deixen cables, brides.... tot  al terra i els contenidors 
estan a vint metres d’on treballen. No costaria res llençar-ho allà. 

 
I l’altra pregunta la faig en nom de l’Associació de Veïns de Sant Pere, com a membre de la 
Junta. Vam demanar a l’Ajuntament una carrossa per fer el carnestoltes –porto la instància-, 
se’ns va aprovar i ara de cop ens dieu que no. Ens agradaria saber per què se’ns diu que no. 
Prou escassos estem de recursos i els pocs voluntaris  fem el que podem, no tenim ajuda de 
cap manera. Únicament rebem trompades per tot arreu i una sol·licitud que fem a 
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l’Ajuntament se’ns aprova i després se’ns denega. Ara mirem la manera com ho podem fer, 
perquè ja ho vam anunciar. Voldria saber per què se’ns ha denegat, quan primerament se’ns 
va aprovar.  

 

• Victoria Eugenia: mi pregunta es sobre el agua. Estamos de acuerdo que están haciendo 
arreglos en Niàgara Parc, pero hay días en que el agua sale muy mal. Desde que pusieron un 
regulador de presión, los que vivimos en una zona alta, no llega el agua, solo un chorro. 
Entiendo que bajaran la presión para que no hubieran reventones,  pero se podría regular de 
tal manera que todos tuviéramos una presión decente. 

 

• Xavi Rodríguez: en relació al Projecte La Ruta de la Tordera,  del circuit que es vol plantejar,  
m’agradaria tenir més informació al respecte, ja que el trobo molt engrescador, el que és la 
continuïtat fins al Montseny. I també si hi hauria la possibilitat d’enllaçar-ho amb l’actual carril 
bici que hi ha de Tordera a Blanes i amb el projecte de carril bici que hi ha de Badalona a  
Blanes. Si hi ha aquesta possibilitat o us ho esteu plantejant, a més a més de ser un tema 
turístic, que sigui també un tema viable, doncs hi ha gent que al llarg de la setmana va 
caminant des de mas Móra, Sant Daniel,  Tordera parc... Si hi ha una  interrelació amb  l’actual 
carril bici i conèixer una mica aquest projecte.  

 
4a tanda de respostes 
 

• Alcalde: si ho està fent Telefònica, demà mateix demano el cap de la Brigada que 
intervingui. L’empresa hauria de fer la recollida de fibra òptica. A les zones del municipi on 
han actuat, habitualment estan en condicions. I si al veïnat de Sant Pere  no ho fan, se’ls ha 
de recordar que ho facin. No poden deixar-ho pel mig del pas. Ho farem saber al cap de la 
Brigada perquè els hi ho comuniqui i que ho netegin. 

 

• Sílvia Català: em sobte perquè jo m’he reunit tres vegades amb el president de l’Associació 
i hem parlat d’aquest tema, que a més és membre de  la Comissió de Festes. Per això em 
sobte que vostè com a membre de l’Associació no n’estigui informat. Des del primer 
moment, a causa d’una normativa legislativa nova, les carrosses no poden trepitjar 
carreteres per qüestions de seguretat. Quan l’Associació de Veïns de Sant Pere ens demana 
la carrossa, ja se li diu que no hi ha problema amb una plataforma matriculada, i això és el 
que inicialment li diem. Però posteriorment la Comissió de Festes decideix fer una carrossa, 
de fet, estan treballant molt dur per fer una carrossa que no s’havia fet mai, una carrossa 
amb la temàtica del carnaval.  El president de l’Associació, que també és membre de la 
Comissió de Festes, sap que s’està treballant en això. De les cinc que tenim, aquest any 
només se n’ha desmuntat una, perquè, a més,  només fa un mes que es va celebrar la festa 
dels Reis i en aquest temps s’ha hagut de fer tota aquesta feina. L’única que es desmunta 
és aquesta que s’està fent i llavors ens trobem que hi hauria l’opció  que per poder deixar 
aquesta plataforma, s’hauria de desmuntar completament aquesta carrossa per poder 
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deixar-la. Això,  des del primer dia,  el Sr. Julián ho sap. Ell mateix diu que això és inviable, 
perquè aquesta carrossa està muntada amb una decoració molt gran, amb ferros.... i no es 
pot fer. 

 

• Bartolomé Guirao: ara els meus companys estan reunits per mirar de solucionar el 
problema. Confiem en això,  primer confiem en això i de cop i volta se’ns diu que no hi ha 
carrossa. En Julián potser no s’explica prou bé i ara se’ns comunica que no hi ha carrossa... 
 

• Sílvia Català: hem parlat tres vegades amb ell i sap com està el tema, perquè, a més, és 
membre de la Comissió de Festes. 

 

• Bartolomé Guirao: el problema està en què no tenim cap tipus d’ajuda. Estem de crítiques 
fins al damunt. L’Ajuntament primer ens diu que sí, després ens diu que no... arribarà un 
moment en què ningú voldrà participar a l’Associació i allò es morirà... Qui ho agafarà 
després? Deixarem morir la festa... Si no tenim ajuda de ningú i únicament rebem crítiques 
negatives. Potser és una tonteria, ja ens arreglarem, però ens feu anar malament... 
 

• Sílvia Català: jo he parlat amb en Julian d’aquest tema potser tres vegades. Ell és el 
president, qui ho sol·licita... s’ha demanat tot un material, que es cedeix;  la policia us 
acompanya i fa uns talls de carrer, es facilitat tot el que es pot. Tot i això, també li vam 
plantejar una possible alternativa. En tot cas, que el president us expliqui quines 
alternatives eren.  
 

• Bartolomé Guirao: I quina és l’alternativa? Perquè ell no ens ho ha sabut explicar.... 
 

• Sílvia Català: em sap greu desautoritzar el president, però se li va oferir un vehicle a fi que 
es pugui posar al damunt l’equip de so que té demanat a una persona en particular  i la 
il·luminació i el micro, si cal. Sé que teniu ja cedit un equip de so. L’Ajuntament no disposa 
d’equip de so. Nosaltres el contractem quan necessitem fer alguna actuació; però sé segur 
que un particular us el cedeix per aquesta festa. 
 

• Alcalde: en relació a la pregunta de la Victòria Eugenia, Entenc que viu a Niàgara Parc? És 
que  no l’havia ubicat en el lloc. És evident que aquí hi ha un problema d’aigua potable. De 
fet, el coneixeu perquè aquest estiu hi va haver un problema d’antimoni, que després no 
era tan greu,  però va crear certa alarma. Avui mateix per Junta de Govern  hem aprovat ja 
el projecte de les bombes d’impulsió per portar l’aigua de la planta potabilitzadora del 
municipi. És dels pocs llocs del municipi on l’aigua que servim  no és la pròpia de les 
captacions de Tordera, no són les que passen per la planta potabilitzadora.  Avui s’han pres 
els acords i la voluntat és que arribi a mig termini l’aigua potabilitzada  amb la pressió que 
correspon i deixem de dependre de Fogars de la Selva perquè, a més, a partir d’aquell 
conflicte, ens han augmentat el preu i la voluntat és portar l’aigua de la planta 
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potabilitzadora i tots aquests problemes que planteja desapareixeran directament, com 
han desaparegut  a la resta del municipi, que teníem l’aigua carregada de ferro i manganès. 
Això es va resoldre amb la planta potabilitzadora i és la mateixa aigua que portarem a 
Niàgara a mig termini. Per tant,  l’obra està iniciada, i resoldríem aquesta situació 
incòmoda.  

 
També s’ha parlat de les aigües residuals, que no són de Niàgara, sinó del poble del costat i 
que també ens provoquen problemes. No vull perdre la relació d’amistat i de col·laboració 
amb l’Ajuntament de Fogars, però a Niàgara s’ha produït un problema tan amb l’aigua 
potable com amb la residual que hem de resoldre i donar-hi solució. Aquesta és la voluntat. 

 

• Marc Unió: el projecte de La ruta de la  Tordera és un projecte que es ve pensant i 
treballant des de fa un temps, amb una feina que s’ha fet conjuntament amb la majoria de 
municipis que hi ha al llarg del riu Tordera, des del seu naixement, al Montseny,  fins a  la 
desembocadura i també el curs de la riera d’Arbúcies. És un projecte molt engrescador, i 
penso que és un projecte realment transformador, doncs una vegada es tiri endavant pot 
suposar un canvi molt important per a molts dels municipis que estem a la llera de la 
Tordera  per l’impacte que pot tenir. La nostra intenció, és intenció perquè encara no és 
segur, és que en el marc de la Fira del Ram poguéssim fer una presentació del projecte, 
explicar-lo i difondre’l. També em poso a la teva disposició per si vols que te l’expliqui i 
veure la documentació. 
 
És un projecte que té dues parts molt importants, l’impacte turístic –ens obra una via 
directa d’afluència de gent des de Blanes cap a Tordera, i des de Malgrat cap a Tordera, les 
dues zones turístiques més potents que tenim al voltant- i també és un projecte 
vertebrador del territori, doncs pot servir també per enllaçar nuclis, municipis per a la gent 
que hi viu, que anem amunt i avall.  És important tenir en compte el que dius. El projecte 
que va presentar la Generalitat encara no l’he pogut mirar, si va de Badalona a Blanes 
creuarà aquesta ruta, per tant, hem de treballar l’enllaç i també hem de veure com se 
soluciona el tema de la Gi-600.  A banda del carril bici de la Gi-600,  la nostra idea és 
aprofitar per la mateixa llera de la banda de Blanes, des de Blanes a Tordera i de Malgrat a 
Tordera,  per les dues bandes. Però de tota manera el tema del carril bici de la Gi-600 s’ha 
de veure perquè el fa servir molta gent i no té sentit que es mori d’aquella manera i per 
tant en algun punt haurà de creuar  i aquesta és la dificultat, que s’ha de creuar la N-II o la 
Gi-600. Aprofitant que s’està movent tot això, és un bon moment per acabar de pressionar 
i veure com ho solucionem.  

 

• Xavi Rodríguez:  hi hauria la possibilitat de fer el pas  al costat on està l’estació d’ENDESA, 
voltar la finca d’ENDESA, travessar la via del tren i per sota del pont actual hi ha un pas, 
que s’hauria de vialitzar i després ja  hi ha els camps de conreu de Sant Pere i s’hi podria 
arribar bé. És una possibilitat. Crec que és el més econòmic. 
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• Marc Unió: de fet, aquesta nova adaptació  del vial el fem passar per allà sota,  perquè és 
un punt de pas. Segurament seria més fàcil travessar la Gi-600 i anar a buscar aquest punt i 
seguir cap a Sant Pere... Si aquest tema t’interessa, hi estem treballant a nivell de molts 
municipis, hi ha el projecte, ho estem definint, buscant també finançament... El projecte 
està redactat, hi ha una proposta i ara el que estem fent és que cada ajuntament es 
comprometi a fer el seu tram i el que també ara estem treballant bé és aconseguir que les 
administracions supramunicipals – en aquest cas Diputació de Barcelona i Diputació de 
Girona- sol·licitin conjuntament un projecte europeu per finançar tota l’actuació. Sembla 
que serà possible i per tant el que inicialment hauria sigut un projecte desenvolupat 
progressivament, en dos o tres anys vista, si finalment aconseguim aquest finançament,  és 
possible que el puguem executar de cop. No està tancat i no t’ho vull dir segur, però ara la 
feina que estem fent més intensa va en aquest sentit. Tenim projecte i anem a aconseguir 
finançament. 

 
 
Efectuades les anteriors intervencions, el senyor alcalde aixeca la sessió, a les 19.50 hores, de la 
qual s’estén la present Acta, de la qual, jo, el secretari accidental, en dono fe. 
 
 
El secretari accidental,               Vist i plau, 
(Resolució DGAL 19/11/2014)      L'alcalde, 
 
 
Josep Martori Jubany                                   Joan Carles Garcia Cañizares 
 
 
 
 


