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Tordera disposa de diferents instal·lacions esportives
amb piscina descoberta que estan obertes al públic
durant l’estiu. La piscina de Tordera està situada a la
carretera de l’estació s/n, al bell mig de l’illa de la Tordera, al costat de les instal·lacions del camp municipal
d’esports i del Parc Prudenci Bertrana. Aquest equipament disposa de tres piscines de diferents profunditats
i mides, i disposa de serveis de vestidors, zona de bar i
zona enjardinada. També és pública la piscina situada
a la urbanització de Mas Mora, al carrer de l’Assutzena,
a l’equipament on també hi ha el local social de la urbanització. Finalment, Tordera també disposa de la
piscina pública a la urbanització Les Farreres, a la carretera d’accés a la urbanització. Les piscines municipals estan obertes des del passat 25 de juny fins al 4
de setembre de 2016, de dilluns a diumenge de 10 h a
19 h. Podeu consultar els preus de cada piscina a la web
de l’ajuntament.

ELS VEÏNS DE SANT DANIEL
JA ES PODEN CONNECTAR
A LA NOVA DEPURADORA

“El Mercat també s’escolta: música al carrer” es tracta d’un esdeveniment singular, dinàmic i de qualitat
mitjançant el qual es vol afavorir la dinamització socioeconòmica, comercial i cultural del municipi en el
marc del Mercat Setmanal dels diumenges.
Té com a principal objectiu potenciar la presència
d’actuacions en directe en el circuït del Mercat Setmanal dels diumenges, fent agradable el passeig i la compra per part de les persones visitants.
En aquest marc es preveu habilitar uns espais d’actuació
musical en l’àrea d’influència del Mercat que serveixin
com a plataforma per donar a conèixer a músics, petites
formacions musicals i/o projectes educatius d’escoles
de música. Tota la normativa general i les sol·licituds de
les acreditacions pels músics i els instruments es pot
trobar a a la web de www.tordera.cat
La nova depuradora de Sant Daniel es troba en funcionament i ja és una realitat. Actualment, està en període
de posta en marxa i de calibratge, de manera que els
usuaris i veïns de Sant Daniel que utilitzin fossa sèptica ja poden connectar-se directament a l’escomesa
i anular la fossa sèptica. L’estació depuradora és una
realitat després de la implicació de l’Ajuntament tant
en la redacció del projecte com en la cerca de finançament, que finalment s’ha aconseguit a través de la Diputació de Barcelona. El Consell Comarcal del Maresme, per la seva banda, es farà càrrec del manteniment
i l’explotació. Per al bon ús d’aquest nou equipament,
des de les àrees de Medi Ambient i Urbanisme recorden
que llençar materials no biodegradables al vàter com
ara les tovalloletes és un mal costum i una pràctica que
s’ha d’evitar per tal d’evitar problemes d’embussos en
el clavegueram.

“LA FAM NO FA VACANCES”:
LA CAMPANYA D’ESTIU
DEL BANC DELS ALIMENTS
“La fam no fa vacances” és una campanya de recollida
d’aliments bàsics per aconseguir que les persones més
necessitades rebin ajuda alimentària durant l’estiu. En
definitiva, l’objectiu principal és recollir aliments bàsics
per fer-los arribar a les més de 700 entitats benèfiques
ateses pels Bancs dels Aliments i garantir l’alimentació

dels seus més de 235.000 beneficiaris durant els mesos
d’estiu. A Tordera, tothom qui vulgui col·laborar ho podrà fer fins el 29 de juliol, entregant un aliment (oli, llet,
llegum cuit o conserves) a la Biblioteca. A canvi, podrá
endur-se un llibre.

Les regidories d’Ensenyament i Cultura ja treballen en
nous cursos per adults que s’impartiran a partir del
setembre.
D’una banda, totes les persones que vulguin reprendre
els seus estudis podran fer-ho de nou a través del curs
preparatori per a les proves d’accés a Cicles Formatius
de Grau Mitjà que promou l’Escola d’Adults Renaixença i
la Diputació de Barcelona.
El curs consta de 330 hores impartides d’octubre a maig,
tres dies a la setmana i en horari a concretar a l’Institut
Lluís Companys. El preu és de 50€ tot el curs.
El curs finalitza a principis del mes de maig amb una
prova externa que, un cop superada, equival a l’ESO en
l’àmbit laboral o per accedir a un dels molts cursos de
formació professional de grau mitjà.
L’èxit assolit en les dues edicions anterior del curs avalen aquest recurs com una bona oportunitat per millorar
el currículum formatiu de tots aquelles persones que
busquen feina i en el seu dia no van acabar els estudis.
Per a més informació sobre aquest curs i tots els que prepara l’Escola d’Adults (neolectors, alfabetització, català
escrit) cal adreçar-se a la biblioteca (c. de Joan Maragall,
6) durant la segona quinzena de setembre de 2016.
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JOVENTUT DÓNA AJUDES
A ESTUDIANTS TORDERENCS
D’ERASMUS DURANT
EL CURS VINENT

Des de la regidoria de Joventut seguim treballant perquè els joves estudiants del nostre municipi tinguin més
oportunitats d’ampliar la seva formació a l’estranger.
Per a tots aquells/es universitaris i alumnes de Cicles
Formatius de Grau superior empadronats al municipi
de Tordera i que tenen previst realitzar un programa
educatiu Eramus, poden sol·licitar unes ajudes econòmiques, que tenen com a principal finalitat donar suport a les despeses que suposa aquest intercanvi
d’estudiants.
A través de la beca de mobilitat internacional Erasmus,
cada alumne podrà beneficiar-se d’un màxim de 600€
(100€ durant 6 mesos) durant el curs escolar 20162017.
Les sol·licituds es presentaran mitjançant instància específica a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de
l’Ajuntament de Tordera, situada a la Plaça de l’Església
nº 2 i s’adreçaran a la Regidoria de Joventut de
l’Ajuntament de Tordera amb la documentació detallada
a l’apartat 5.3 de les bases que podeu trobar a
www.tordera.cat.
Amb iniciatives d’aquest tipus, l’Ajuntament de Tordera
continua apostant amb per facilitar i millorar la formació dels joves en llengua estrangera així com reforçant
el compromís amb els valors europeus.

EN MARXA EL PROJECTE DE REHABILITACIÓ DEL
MONESTIR DE ROCA-ROSSA
La rehabilitació del monestir de Roca-Rossa segueix
endavant. El projecte proposa reforçar i estabilitzar
les obertures mitjançant un marc d’acer i el massissat
dels forats per falta de pedra amb morter i obra de fàbrica massissa amb una acabat arrebossat. El procés
seguirà amb l’esbrossada de tota la coberta, tapant i
refent els forats causats per la vegetació i reforçant totes les pedres de la coberta que puguin estar en risc
de caure juntament amb la consolidació de la part de
la coberta que queda. Per tal de protegir la coberta de
les filtracions d’aigua, està previst l’acabat superficial
de la coberta amb una pintura impermeabilitzant o tela
asfàltica. Finalment i per tal de protegir el convent de
l’intrusisme i el vandalisme, es tancaran totes les portes amb reixes metàl·liques practicables i les finestres
amb reixes metàl·liques fixes.
La història explica que durant el segle XII, un descedent dels Vescomtes de Cabrera va fundar el monestir de Roca Rossa (1145), situat dins l’antic terme

d’Hortsavinyà. El temple era d’una sola nau, amb absis
rodó i volta ogival. Estava integrat per una comunitat de
6 monjos de l’ordre dels agustins. El temps de màxim
esplendor d’aquest monestir el situem des de finals del
segle XII fins a la meitat del XIII.

