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El diumenge 1 de gener, els ciutadans de Tordera, 
podrem votar en una consulta sobre la conveniència 
per al nostre municipi de l’ARE (Area Residencial Es-
tratègica) de Sant Pere. Val a dir, que aquest consulta 
no és vinculant. És a dir, encara que la ciutadania de 
Tordera voti en contra, això no farà aturar el projecte. 

 

L’ARE de Tordera, suposarà la creació de 440 pisos 
nous, la meitat d’ells de protecció oficial, a més d’un 
nou institut i zones verdes. 

Actualment hi ha molts pisos buits a Tordera, i no hi ha 
previsió que aquests puguin ocupar-se en els propers 
anys. Seria més beneficiós la compra d’aquests 222 
pisos a un preu assequible per tal de posar-los en 
venta o en lloguer de protecció oficial. Si es tira enda-
vant l’ARE, ens trobarem amb 218 pisos buits en 
règim de lliure mercat més a Tordera, que haurem de 
sumar als que ja hi són. Estarem construint un model 
insostenible, que fins ara ha estat dut a terme pel go-
vern municipal de CIU (amb l’incorporació fa un any 
d’ERC), que no ha tingut cap mena de previsió per 
canviar el model de creixement econòmic de Torde-
ra, com ja demanavem des del Partit Popular. Un mo-
del insostenible, que ara comptarà amb el suport del 
tripartit (PSC, ERC i ICV), que és el que promociona i 
imposa l’ARE des del departament d’Obres Públiques 
de la Generalitat de Catalunya. 

 

La incompetència (sobretot en l’àmbit econòmic) del 
govern de la Generalitat, fa que a Tordera haguem de 
seguir aguantant un model insostenible, que a llarg 
plaç no dóna resposta als problemes estructurals de 
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la localitat. 

 

L’Institut es pot fer sense necessitat de desenvolupar 
l’ARE. Hi ha una zona destinada, per tal que la Gene-
ralitat pugui fer-lo. No veiem la necessitat d’aquesta 
construcció desmesurada. Es tracta de ficar un espa-
radrap a la debilitada economia local. Una economia 
local, aflebida per la falta de previsió del govern mu-
nicipal. 

 

Fetes aquestes consideracions, val a dir, que ja que 
ens imposen l’ARE cal mirar de buscar-hi oportuni-
tats i aportar-hi propostes. S’haurien de fer més lo-
cals comercials, per tal de donar més vida a la zona, i 
no només fer-hi pisos. La construcció d’habitatges ha 
de venir acompanyada d’un creixement dels serveis 
a la zona, i aquest creixement dels serveis passa per 
la possibilitat d’establir-hi negocis. A més, s’hauria 
de reservar més sòl per equipaments, i fer de l’ARE 
una oportunitat econòmica real, i no un nyap que 
només serveixi per augmentar el nombre de pisos 
buits a Tordera. 

 

En definitiva, des del Partit Popular, ens posicionem 
contraris a aquest ARE, perquè parteix d’una filosofia 
equivocada, i no aporta les millores que el poble 
necessita, sino tot el contrari, ja que en comptes 
d’augmentar el nombre de serveis i de construir una 
zona dinàmica, l’ARE es convertirà en una zona on 
imperarà la construcció per la construcció, sense 
vida, i innecesària en un poble on ja tenim massa 
habitatges buïts. 

Partit Popular de Tordera 

Queremos contar contigo: 
En el PP de Tordera estamos abiertos a la gente. Si quieres que tu voz se oiga y quieres escribir en esta re-
vista, envianos un correo a pptordera@hotmail.com 

De la misma forma, si quieres ponerte en contacto con nosotros por otros temas o si estás interesado en afil-
iarte, puedes hacerlo en el correo pptordera@hotmail.com o en el 680 46 91 11 
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