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La Generalitat preveu ajudes per a
quatre de les tretze urbanitzacions
presentades en el pla de millora
Els municipis beneficiats són Tordera, Dosrius, Sant Cebrià i Sant Iscle
TERESA MÁRQUEZ / Mataró

●

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP) va
informar ahir de la resolució de les
ajudes a les urbanitzacions amb dèfi-

Una imatge d’una de les sessions de benvinguda. / LL.M.

Premià de Mar aprova un
pla que dóna eines als
nouvinguts per participar en
la vida pública
G. ARIÑO / Premià de Mar

●

El pla de recepció i acollida municipal (PRAM)
de Premià de Mar aplega
les diverses iniciatives
municipals per facilitar la
incorporació dels nouvinguts en la vida pública del
municipi. Entre aquestes
actuacions, n’hi ha algunes que ja són visibles,
com ara la guia de benvinguda o un punt d’informació per a les persones que
van a viure al municipi
maresmenc. D’altres, sobretot aquelles que pretenen fomentar la participació ciutadana dels nouvinguts, encara són al sarró i
s’aniran concretant en els
mesos vinents.
I és que el PRAM consta
de tres eixos fonamentals.
El primer preveu la creació d’un sistema integrat i
coordinat de recepció i primera acollida. En aquesta
fase, el centre d’operacions és el punt d’acollida,
que es coordina des dels
serveis socials de l’Ajuntament, i des del qual remetran els nouvinguts al
programa Descobreix Premià de Mar, que consta
d’un circuit amb una ses-

sió de benvinguda al municipi, tres sessions més de
coneixement de l’entorn,
un recorregut pel poble i
un curs bàsic de català de
vint hores.
La segona fase fa referència a la creació d’una
xarxa de serveis que doni
resposta a les necessitats
de les persones que arriben
al municipi, i la tercera
consisteix a facilitar les eines perquè aquest col·lectiu participi en la vida pública i social. «Ens falta arranjar la tercera fase, però
d’altra banda és normal,
perquè per executar-la
abans calia tenir ben treballades les dues primeres»,
comenta l’alcalde del municipi, Miquel Buch
(CiU). La regidora de Serveis Socials, Mercè Gisbert (ERC), que ha coordinat la confecció del pla,
destaca la voluntat de tots
els sectors per treballar per
«la convivència, la cohesió social i un accés igualitari a la informació». El
PRAM es va aprovar en el
darrer ple municipal i va
tenir el suport de totes les
forces polítiques representades a l’Ajuntament.

Les urbanitzacions de Can
Domènec, a Tordera; Can
Canyamars, a Dosrius;
Castellar d’Índies, a Sant
Cebrià de Vallalta, i Font
Montnegre, a Sant Iscle de
Vallalta han superat amb
èxit els criteris exigits en el
primer pla d’ajudes específiques de la Generalitat a
les urbanitzacions. Concretament, les quantitats
obtingudes oscil·len entre
els 275.000 euros i els
300.000 –la màxima concedida– i s’hauran de destinar a la redacció dels plans
d’adequació que possibilitin que aquests nuclis de
població es dotin de les estructures i els serveis necessaris. El programa
d’adequació ha d’establir
les determinacions necessàries de caràcter jurídic,
tècnic, econòmic i financer
per completar el desenvolupament urbanístic de la
urbanització, d’acord amb
el planejament vigent o
amb el que es redacti i aprovi. Segons van confirmar
ahir fonts del Departament
de Política Territorial i
Obres Públiques, els criteris que s’han aplicat a l’hora de prioritzar unes urbanitzacions per sobre de les
altres són molt diversos i
inclouen tant el percentatge
d’habitatges existents al
nucli en comparació del
nombre d’habitatges del
municipi del qual depèn
com el risc d’incendis i
d’inundabilitat;
també

cits. En aquesta primera convocatòria, en què es van presentar tretze nuclis del Maresme corresponents a
vuit municipis, tan sols es beneficiaran quatre urbanitzacions, perta-

nyents a Tordera, Dosrius, Sant Cebrià de Vallalta i Sant Iscle de Vallalta. Els ajuts globals atorgats per la
Generalitat pugen a 9,9 milions i beneficien 36 poblacions catalanes.

Canyamars, a Dosrius, és una de les urbanitzacions beneficiades pels ajuts. / Q. PUIG

s’han tingut en compte
aquells projectes d’adequació que prevegin la delimitació i fins i tot la reducció dels terrenys urbanitzables, per evitar una
dispersió futura dels habitatges. En qualsevol cas, la
Generalitat manté que, a
banda d’aquestes partides
directes als ajuntaments,
també s’obriran altres vies
d’ajuts, tant als consistoris,
a través de préstecs tous per
ajudar els municipis a
executar les obres d’urbanització, com a persones
grans propietàries de les
parcel·les i amb dificultats

Sense subvenció
● Els municipis de Calella i Pineda de Mar que van
presentar conjuntament la urbanització de Can
Carreras al pla d’ajuts de la Generalitat hauran
d’esperar. La iniciativa desencallava una situació
històrica d’abandó de la urbanització a cavall dels
dos municipis que els actuals governs locals s’havien compromès a resoldre. Tot i això, els alcaldes
dels dos municipis es van comprometre amb els
parcel·listes a treballar en la millora de la urbanització, fos amb l’ajuda de l’administració catalana o
sense.

per assumir les despeses
d’adequació. Aquests ajuts
seran assumits per l’Institut

Català del Sòl i pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques.
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