
 ZoomVeïns salven ‘in extremis’ els 
marges de Torre d’en Veguer

Els treballs de tala van malmetre dos petits marges de Torre d’en Veguer FÈLIX

// g.m.

Decepció i ràbia és el que 
van sentir diversos veïns de 
la urbanització Torre d’en 
Veguer dissabte passat, en 
comprovar com operaris 
dels treballs de construcció 
de la C-15 havien malmès dos 
petits marges de pedra seca, 
malgrat la promesa dels res-
ponsables de les obres que el 
desbrossament per fer-hi 
passar una línia elèctrica de 
mitja tensió no afectaria els 
marges. 

L’actuació dels veïns, 
que es van plantar davant 
les màquines, va evitar que 
la destrucció es completés. 
Afortunadament ens van 
fer cas immediatament, 
ja sigui pel to o més aviat 
perquè ens havien dit que 
tenien més zones per ta-
llar i no volien problemes, 
explica un dels veïns.

L’Associació de Veïns de 
la Torre d’en Veguer, junta-
ment amb l’Agrupació per 
a la Protecció del Medi Am-
bient, l’Institut d’Estudis 
Penedesencs i l’Agrupació 
Excursionista Talaia, treba-
llen per intentar conservar 
els marges. Els responsables 
de l’empresa constructora, 
a instàncies dels serveis ar-
queològics de la Generalitat, 

Rebuig a l’atac a la flotilla de Gaza. Una cinquantena 
de persones van participar dilluns passat en una concen-
tració contra l’atac de l’Armada israeliana a la flotilla de 
solidaritat amb Gaza, en què van perdre la vida diversos 
activistes. La convocatòria de l’acte es va fer de manera 
urgent i per via telemàtica.

FÈLIX

Els operaris de 
la C-15 en van 
destrossar dos en el 
treball de tala

Hi ha el 
compromís, ara 
sí, de salvar les 
construccions

s’han compromès a portar a 
terme els treballs de tala de 
manera que no es malmetin 
els marges. Els veïns han in-
sistit que s’informi tots els 
operaris de l’obra de la neces-
sitat de respectar els marges 
de pedra seca de la zona per 
tal d’evitar nous incidents 
com el de dissabte.

El regidor d’Urbanisme i 
Planificació de l’Ajuntament, 
Joan Martorell, té una versió 
lleugerament diferent de 
l’incident de dissabte passat. 
Per a Martorell, el que em 
consta és que s’està des-
brossant el terreny i pre-
parar-lo per a l’obra pos-
terior, i pot ser que hagi 
estat a causa d’això que 
hi hagi hagut alguna part 
malmesa dels marges que 
es van dir que es respecta-
rien, els que estan sota la 

línia elèctrica.
Martorell af irma que 

els marges de la Torre d’en 
Veguer no estan recollits 
enlloc, ni a l’estudi de pa-
trimoni arqueològic que 
es va fer preceptivament 
per a la C-15, on sí que hi 
ha les mulasses que que-
daven afectades el traçat. 
Tampoc, diu el regidor, no 
figuren a l’inventari del 
Pla de Catàleg, on sí que 
consten una bona relació 
de cabanes de vinya o mu-
lasses del nostre munici-
pi. Martorell aclareix que 
això no vol dir que aquests 
marges no tinguin cap 
valor i que no s’hagin de 
preservar, si es pot. Se-
gurament, assenyala, per 
a qui els ha arranjat i els 
ha cuidat tenen un valor 
afegit, encara més si pen-

REDACCIÓ. L’autobús interurbà farà una nova parada al 
sector de Santa Maria a partir de dilluns que ve. La nova pa-
rada està situada a la cantonada del passeig dels Salzes amb 
el carrer dels Til·lers, amb l’objectiu d’aproximar el servei 
als usuaris. L’autobús farà parada en aquesta zona totes les 
hores i vint minuts, des de les 9.20 fins a les 19.20 hores, a 
excepció de les 10.20 i les 15.20 hores.

L’autobús té nova parada al sector 
Santa Maria des de dilluns

Breus

REDACCIÓ. L’Associació Cultural Desperta! organitza avui 
divendres, a les set de la tarda a l’Ateneu Vilanoví (plaça 
Llarga, cantonada amb plaça de les Casernes), una xerrada 
sobre La Bressola: educació en català a la Catalunya Nord. L’acte 
comptarà amb la participació de Joan Pere Le Bihan, direc-
tor general de la Bressola, i Aleix Andreu, vicepresident 
primer d’Amics de la Bressola.

L’experiència de La Bressola, avui   
en una xerrada de Desperta!
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sem que hi ha gent que viu 
molt a prop i en fa ús per 
passejar-hi.

El titular d’Urbanisme 
af irma que els marges 
de pedra seca són molt 
abundants en llocs mun-
tanyosos com el Garraf, 
que servien per guanyar 
terreny per al conreu, ara 
abandonat en molts llocs, 
cosa que en dificulta la 
preservació. 

Martorell es pregunta si 
s’han de preservar tots i 
amb quins criteris, i si han 
de suposar haver de variar 
traçats de noves infraes-
tructures. En aquest cas, 
diu, l’ús que tenen no és 
l’originari, estaven plens 
de bosc i sotabosc. A més, 
estan situats en un lloc de 
difícil accés i en un terri-
tori que n’està ple.


