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L’hospital formalitza l’acord
per pagar l’IBI que devia a
l’Ajuntament de Mataró
LL.M. / Mataró

●

L’Ajuntament de Mataró i el Consorci Sanitari
del Maresme van signar
ahir el conveni que regula
el pagament de l’impost de
béns immobles (IBI) que
ha generat l’hospital de
Mataró en els darrers deu
anys. En total el deute pendent és de més d’1,1 milions d’euros, que el consorci pagarà de manera

fraccionada durant deu
anys.
El mateix conveni també estableix que l’Ajuntament de Mataró subvencionarà un 60 per cent del
rebut d’aquest impost que
generi l’hospital en els
propers exercicis, ja que
aquest és el percentatge
d’usuaris de l’equipament
sanitari que són veïns de
Mataró.
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Mataró impulsarà també una consulta
popular sobre la independència
El Casal Fèlix Cucurull i particulars s’estan mobilitzant per fer el referèndum
ELENA FERRAN / Mataró

●

Els veïns de Mataró també podran
dir la seva sobre l’autodeterminació
de Catalunya. Els promotors de la
consulta popular que es vol portar a
Per portar a terme la consulta sobre la independència els organitzadors tenen
clar que abans s’ha de tenir
el suport per organitzar-ho
com cal. Això vol dir que
per muntar les diferents
meses pels barris de la ciutat caldrien un miler de voluntaris. L’associació cultural Fèlix Cucurull té clar
que caldrà implicar les entitats i els veïns per portarho a terme. «Sols no ho podem fer; fins que no hi hagi prou massa crítica i gent
per posar-ho en marxa no
ens atrevim a posar data»,
explica el seu president,
Joan Jubany.
L’entitat independentista es va plantejar impulsar
el referèndum arran de les
últimes consultes que es
van fer el 13 de desembre
passat a més d’un centenar
de municipis catalans.
«Des de l’estiu hi ha gent
que, tot i no militar a cap
partit, se’ns ha adreçat perquè es faci aquí un referèndum», afirma Jubany.
L’associació ha fet els primers contactes amb entitats de la ciutat i ha participat en la trobada comarcal
que va tenir lloc la setmana passada a Canet de

terme a la capital del Maresme confien poder mobilitzar les entitats i
particulars per disposar de prop d’un
miler de voluntaris. La intenció és
sumar-se a la convocatòria del 25

d’abril per fer el referèndum al costat
de municipis com ara Girona, Lleida
o Cornellà. La primera assemblea
oberta als veïns que vulguin participar-hi és l’1 de febrer.

Una imatge de la consulta que es va fer a Arenys de Mar el 13 de desembre passat. / T.M.

Mar.
El portaveu de la coordinadora de les consultes
independentistes, Josep
Manel Giménez, confia
que Mataró sigui una de
les ciutats importants on es
pugui celebrar un referèndum el 25 d’abril que ve,
com passarà també a Lleida o Girona.

La mobilització també
s’ha generat a través d’internet, a la xarxa del Facebook, on hi ha particulars
que també donen suport a
la celebració de la consulta, i ja han convocat una
assemblea oberta als veïns
l’1 de febrer que ve a la sala parroquial del carrer de
Sant Josep.

L’associació cultural
confia rebre el màxim de
suport polític, tot i que a la
ciutat no s’ha aprovat la
moció de suport a les entitats que vulguin fer la consulta. De fet, el PP i el PSC
van tombar una moció per
enviar observadors a la
consulta d’Arenys de
Munt.

Vuit persones en situació de risc social fan
tasques forestals a Mas Ritort de Tordera
T.M. / Tordera

●
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Vuit persones provinents de col·lectius de risc
social i en atur participen
des del mes de desembre
en un pla ocupacional de
tasques forestals a la finca
de Mas Ritort de Tordera.
El pla, impulsat pel Departament de Treball i gestionat per l’entitat Fundació
Plataforma Educativa, està concebut perquè es
desenvolupi en sis mesos i
les tasques concretes que
preveu són la neteja del
bosc i el manteniment dels
camins, tant principals
com secundaris; la repoblació forestal de la zona
cremada per l’incendi de
l’any 2002; la preparació
de la zona destinada a
l’horta; la tallada de selecció de la roureda existent, i

Les persones del pla ocupacional a Tordera. / EL PUNT

l’estassada de la sureda.
Es dóna el cas que l’entitat també és la responsable de la posada en marxa
en aquest mas situat al veïnat de Sant Pere de Torde-

ra d’un centre per a menors tutelats que comença
a funcionar aquest any. El
projecte depèn del Departament d’Acció Social i
Ciutadania i consistirà en

un centre residencial d’acció educativa (CRAE)
amb una capacitat per a 24
menors d’edat, d’entre
dotze i divuit anys, tutelats
per la direcció general
d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència (DGAIA).
Es tracta de nens i joves
que provenen d’ambients
desestructurats i als quals,
de manera temporal,
s’ofereix una alternativa
per normalitzar la seva situació. Aquests menors
estan en situació de desemparament i els seus pares han perdut temporalment l’exercici de la pàtria
potestat. El centre, amb un
pressupost global de dos
milions d’euros, el gestionarà la fundació, que ha rebut una ajuda de la Generalitat de 835.000 euros.

