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Escurcen les concessions del cementiri
de Premià de Mar per evitar el col·lapse

MARESME

Quatre municipis
més s’afegeixen al
registre de
sol·licitants
d’habitatge protegit

El consistori preveu construir un nou bloc de nínxols, en el darrer racó de l’equipament

●

Quatre municipis
més del Maresme
–Cabrera de Mar,
Sant Andreu de Llavaneres, Tordera i Vilassar de Dalt– es van
adherir ahir al conveni
amb la Generalitat pel
qual podran fer ús del
programa informàtic
del registre de sol·licitants d’habitatge protegit. L’acord, que depèn del Departament
de Medi Ambient i
Habitatge, cedeix l’ús
del programa informàtic de registre de
sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial als ajuntaments.
L’objectiu és «proporcionar una informació detallada de les
necessitats existents
d’habitatge i afavorir
la transparència, la
concurrència pública i
el control administratiu en l’adjudicació
dels habitatges amb
protecció oficial a Catalunya». / EL PUNT

VILASSAR DE DALT

Èxit rotund, amb
6.000 visitants, de
la desena edició de
la fira del bolet
● Vilassar de Dalt va
reunir aquest cap de
setmana al voltant de
6.000 persones, 1.000
més que en l’edició de
l’any passat, en la vintena exposició de bolets i la desena Fira del
Bolet i la Natura. La
mostra micològica va
presentar un centenar
d’espècies, una mostra fotogràfica i una
exposició didàctica
sobre bolets del Museu de Mataró. D’altra
banda, la festa es va
completar amb activitats paral·leles com
ara el ja tradicional
tastet de bolets i les
portes obertes al Teatre La Massa, el Celler
de Can Bruguera i el
Cau del Cargol. També es va fer entrega del
Bolet d’or, que reconeix la tasca d’alguna
persona vilassarenca
que hagi destacat per
la seva dedicació al
poble. Aquest cop es
va guardonar Salvador Martí. / EL PUNT

GERARD ARIÑO / Premià de Mar

●

El cementiri de Premià de Mar està saturat
des de fa anys. L’equipament va ser projectat fa
dècades i ha quedat petit. Per això el govern local ha emprés diverses actuacions per alleuge«D’aquesta manera, hem
d’ajudar al millor funcionament de l’equipament
que, com és sabut, està saturat des de fa anys.» Així
justificava el regidor Vicenç Yarto el nou reglament, que es va aprovar en
el darrer ple municipal. La
nova normativa redueix el
termini de les concessions
dels nínxols perquè d’aquesta manera hi hagi més
rotació. Així doncs, fins
ara els nínxols es podien
contractar per períodes de
5 anys o bé de 50. Ara, el
contracte més llarg serà de
25 anys, també hi haurà el
de 15, mentre que el de 5
anys es mantindrà. Així, el
govern municipal preveu
alleugerir la situació del
cementiri, que es troba al
límit de col·lapse. De fet, a
principi de l’any passat, el
mateix govern local va
prendre una altra mesura
en aquesta direcció: va decidir expropiar una seixantena de nínxols, els propietaris dels quals feia temps
que no pagaven el rebut.
Aquella vegada es va estimar que la mesura donava
aire per un parell d’anys,
un termini al qual s’arribarà en uns sis mesos. Enguany, però, s’han engegat
més expropiacions.
Nous nínxols
Segons va comentar ahir
l’alcalde del municipi, Miquel Buch (CiU), la situació «fa anys que és insostenible»: «Ara ens hem
proposat
resoldre-la.»

rir aquesta situació. La darrera ha estat canviar
el reglament del cementiri i reduir el període de
les noves concessions de nínxols perquè hi hagi més rotació de propietaris. Es tracta d’una
mesura a curt termini per evitar el col·lapse

mentre es busca una solució definitiva, que podria ser un acord amb el cementiri de Vilassar
de Mar. En aquest sentit també es preveu fer un
nou bloc de nínxols en el darrer espai disponible de l’equipament.

Un home posa flors a un dels nínxols del cementiri de Premià de Mar. / G.A.

Mentre no troben una solució definitiva, però, afirma que aquestes mesures
ajuden a no quedar-se sense recursos. Perquè tothom pugui continuar enterrant els difunts a Premià
de Mar, es preveu que el
proper any s’engegui la
construcció d’un nou bloc
de nínxols, el darrer que es
podria encabir al recinte.
Buch no va precisar quina
serà la capacitat del cementiri després de l’ampliació.

Enterrar a Vilassar de Mar
● Mentre que mesures com la que s’ha
pres recentment mira de posar pegats a
la situació actual, paral·lelament el govern local mira de buscar solucions a
llarg termini. En aquest aspecte, continuen les converses amb Vilassar de
Mar per arribar a un acord i poder enterrar els difunts de Premià de Mar al
cementiri del municipi veí, que en els
propers mesos ha d’experimentar unes
obres d’ampliació. Actualment el consistori vilassarenc es troba tramitant
els detalls urbanístics de l’operació i, a

Premià de Mar, els dirigents locals són
optimistes amb què aquesta possibilitat vagi endavant. De fet, l’equipament
ampliat de Vilassar de Mar podria donar servei també a Vilassar de Dalt i
Premià de Dalt. Cal recordar que Premià de Dalt havia de liderar un projecte
mancomunat amb Premià de Mar, però
després de molts anys encara no hi ha
uns terrenys definits on encabir-lo. De
fet, l’alcalde de Premià de Dalt, Joan
Baliarda, no descartava recentment sumar-se al cementiri de Vilassar de Mar.

Una trentena de persones participen en la sessió
ciutadana del pla local d’habitatge de Premià de Mar
G. ARIÑO / Premià de Mar

●

Una trentena de persones van assistir dissabte a
la sessió participativa del
pla d’habitatge local de
Premià de Mar, que va tenir lloc al centre cívic. Durant pràcticament dues hores, els assistents van poder aportar idees als tècnics de l’empresa organitzadora, unes propostes
que ara, segons van explicar ahir fonts municipals,

s’estan processant. De fet,
la d’aquest cap de setmana
ha estat la tercera i última
jornada de participació en
relació amb el pla. La primera va tenir com a protagonistes els tècnics del
consistori; la segona, els
polítics municipals (tant
del govern com de l’oposició) i la tercera, la de dissabte, els ciutadans en general. Ara, l’empresa encarregada del procés posa

en comú les idees i les
transmet a l’equip de govern, que és el que ha d’articular una proposta i passar-la pel sedàs del ple.
L’alcalde de Premià de
Mar, Miquel Buch (CiU),
va expressar la seva intenció que aquest assumpte
sigui tractat en el ple abans
de finals d’any. «El govern
vol tenir un pla suficientment consistent perquè
duri molts anys i perquè es

pugui adaptar a una realitat canviant», va comentar
ahir el màxim representant
del govern municipal, que
va fer acte de presència a la
sessió de dissabte.
Entre altres coses, el pla
d’habitatge és el que ha de
marcar quins són els perfils i cap on s’encaminaran
les polítiques d’habitatge
en els propers anys. En
aquest sentit, una de les
possibilitats que es con-

templa és obrir les bases
de pisos socials, a més de
joves i gent gran, a un segment de població que es
troba en augment: persones divorciades o separades que no poden pagar les
despeses d’habitatge.
Buch va explicar que
s’intentaran atendre totes
les peticions, però que només es podran incloure al
pla aquelles que siguin
viables.

