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L’Ajuntament es compromet a preservar la riera de Rajadell, amenaçada
per la C-37
Tots els grups polítics representats a l’Ajuntament de Manresa van donar llum
verd a la redacció d’un pla d’actuació que determini les accions que s’han de
dur a terme per preservar la riera de Rajadell, que serà travessada per la
carretera C- 37, i el seu entorn com a espai natural. El pla ha d’estar enllestit
abans d’un any
La proposta de la CUP era més concreta, però dóna marge de confiança a
l’equip de govern
FRANCESC GALINDO
Manresa
El traçat de la carretera C-37, que ha de connectar els eixos diagonal i
transversal al seu pas per Manresa, encara porta cua. En el ple de dilluns al
vespre, celebrat a l’Ajuntament, una proposta presentada per la CUP va derivar
en un compromís unànime per tenir redactat abans d’un any un pla d’actuació
que preservi la riera de Rajadell i el seu entorn com a espai natural i li doni
valor com a espai de lleure.
El pla d’actuació determinarà les accions a realitzar fins al 2011 i en períodes
posteriors. El regidor de la CUP, Roger Torras, va criticar que l’acord es
plantegés en uns termes generals, sense entrar en detall sobre les accions de
protecció que cal dur a terme davant l’amenaça de la carretera, però va afirmar
que donaria el seu vot favorable com a gest de confiança vers la nova regidora
de Medi Ambient, Residus i Parcs i jardins, Alba Alsina (ERC). La regidora, per
part seva, va justificar l’esmena de substitució presentada per l’equip de govern
del PSC, ERC i ICV-EUiA a la proposta de la CUP per la necessitat de trobar
un espai de confluència entre els interessos dels diversos grups polítics. Alsina
va explicar que les propostes concretes que feia la CUP podien entrar en
contradicció amb mesures que estaven en tràmit d’execució o altres que s’està
estudiant reconduir.
La proposta de la CUP marcava la necessitat que s’habilités i senyalitzés el
camí de vianants i ciclistes des del pont Vell fins a la riera de Rajadell; la
creació d’una zona d’aparcament de vehicles motoritzats per tal de limitar
l’accés només als imprescindibles, i estudiar la possibilitat d’un itinerari de
Modernisme i Natura, tot aprofundint en el patrimoni arquitectònic i natural
existents, entre altres mesures.

LA TORNA
CiU recorda que els acords s’han de complir
El cap de l’oposició, Josep Vives (CiU), va recordar durant el debat del pla
d’actuació per protegir la riera de Rajadell que fa un any ja es va aprovar un

acord per preservar l’anella verda de Manresa. Segons Vives, encara més
important que arribar a acords és «complirlos» i va encoratjar l’equip de
govern a fer-ho. Tots els grups municipals de l’Ajuntament de Manresa han
presentar al ple del juliol del 2006 una moció perquè no es puguin fer
requalificacions urbanístiques a Salelles i al Suanya.
Aquest acord, però, no impediria que es fes un polígon industrial sota el
Collbaix, ja que queda fora d’aquest àmbit de protecció. Al text de la moció
s’afirmava que es prenia el compromís de mantenir la classificació de sòl no
urbanitzable i, per tant, no subjecte a transformacions urbanístiques, de l’àmbit
identificat com a sòl de protecció especial pel Pla Territorial de les Comarques
Centrals.

