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M AR E S M E

Tordera engega el
primer club de
lectura a la
biblioteca

Una fuita d’aigua salada talla l’accés
amb cotxe al port de Premià de Mar

● Tordera.

La regidoria
de Cultura de l’Ajuntament de Tordera va posar en marxa dimarts
passat el primer club de
lectura a la biblioteca.
Es tracta d’una iniciativa que ja funciona amb
força èxit a municipis
veïns i que permet als
ciutadans aprofundir en
la literatura i en els autors més representatius.
Dimarts va ser precisament un autor, l’escriptor pinedenc d’adopció
Toni Sala, qui va encetar
el recorregut literari
amb la participació
d’una desena de persones i l’obra La meva
Cristina i altres contes,
de Mercè Rodoreda. Totes les persones que vulguin formar part del
Club de Lectura poden
apuntar-se a la biblioteca, on se’ls informarà
sobre el calendari de
taules rodones i se’ls
lliurarà el material corresponent a cada lectura. / EL PUNT

Santa Susanna
posa límits a
l’estacionament a
la plaça Catalunya
● Santa Susanna.

La regidoria de Governació de
Santa Susanna comença
a aplicar limitacions
d’estacionament al pàrquing de la plaça Catalunya i del carrer Jaume I.
Els problemes de mobilitat van obligar l’Ajuntament i els comerciants
a buscar solucions i una
és deixar aparcar només
una hora –excepte diumenges i festius– en
aquests indrets on fins
ara es podia deixar el vehicle tant de temps com
es volgués. / EL PUNT

EL PUNT | Dijous, 9 d’abril del 2009

L’actuació de drenatge permet passar-hi a estones, però no evita els problemes a veïns i repartidors
GERARD ARIÑO / Premià de Mar

●

El port de Premià de Mar està aquests dies
incomunicat per al trànsit rodat. Una fuita d’aigua salada inunda el pas inferior a la carretera i
la via del tren, i impedeix el trànsit de vehicles
Repartidors que passen la
càrrega a pes pel pas de
vianants, camionetes que
queden atrapades a l’aigua
i corredisses amunt i avall
per sortir del recinte i evitar quedar incomunicats.
Aquestes escenes sovintegen els darrers dies al port
de Premià de Mar, que és a
les portes d’una transformació radical.
El mal funcionament
d’una bomba i una fuita
que encara no ha estat localitzada tallen l’únic pas
de vehicles i fan anar de
corcoll aquest dies els veïns de la zona. Els més
afectats són les persones
que viuen en vaixells ancorats al port, els socis del
Club Nàutic i el restaurant
L’Ona, situat al costat del
port. El seu propietari, Josep Sabaters, explica que
la situació s’ha tornat insostenible. «Fa més d’un
mes que s’inunda diverses
vegades a la setmana i ho
fa sense avisar», comenta
l’amo d’aquest negoci,
que indica que moltes vegades els clients han de
sortir a corre-cuita perquè
el pas comença a omplirse d’aigua. «Molta gent ja
no s’atreveix a entrar per
por de no poder sortir», explica Lupe Sabaters, filla
del propietari del restaurant i resident en un vaixell
del port. Per la seva banda,
el president de la junta del
Club Nàutic, Joan Miquel
Gisbert, explica que
aquest problema no els ha
fet canviar gaire els hàbits.

entre el municipi i la zona portuària. L’actuació
de les bombes d’aigua permet reobrir el pas de
manera intermitent, però no resol el problema i
els veïns i comerciants de la zona portuària comencen a estar farts de les molèsties que

comporta fins al punt que es plantegen recollir
signatures. La direcció general de Ports installarà una altra bomba de drenatge entre avui i
demà per garantir el pas durant la Setmana
Santa.

Una cinta prohibeix el trànsit de vehicles pel pas inferior, dimarts a la tarda a Premià de Mar. / G. ARIÑO

«Passa una mica més sovint, però no ens afecta
gaire», afirma.
El pas es troba per sota
del nivell del mar i una
bomba actua constantment per evitar que s’ompli d’aigua. La bomba va
ser substituïda fa una setmana perquè no funcionava bé, però ara, amb la nova, el problema no s’ha resolt i actualment s’han hagut de posar en marxa totes dues: la nova i la vella.
Les fortes pluges dels dar-

rers dies no han contribuït
a resoldre la situació i cada
cop s’ha de tallar el trànsit
amb més freqüència.
Conflicte competencial
Fonts municipals apunten
que el pas subterrani és
propietat de la direcció general de Ports de la Generalitat i que, per tant, és
l’administració autonòmica qui ha d’intervenir. No
obstant això, afirmen que
si reben l’autorització
avançaran l’import de les

obres per guanyar temps.
La Generalitat va enviar
dimarts un tècnic per avaluar la situació. «Col·locarem una altra bomba per
garantir que aquests dies
de festa no hi hagi problemes», afirmaven ahir fonts
de la direcció general de
Ports, que admeten que no
tenen del tot clar que l’afer
sigui responsabilitat seva.
Però «hi actuarem de totes
maneres», afirmen.
Un cop resolt el problema de les inundacions, els

tècnics treballaran amb
més calma per trobar el
motiu de la filtració i reparar-lo de manera definitiva.
Nou equipament
Al port aviat s’hi farà una
transformació que ha de
permetre crear-hi una zona
comercial i d’oci. Els veïns afectats temen, però,
que aquesta situació actuï
en perjudici del manteniment de les instal·lacions
actuals.
PUBLICITAT
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Dilluns - Dijous: 16.00, 18.00, 20.10, 22.20 Divendres: 16.00, 18.00, 20.10, 22.20, 00.40
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Dilluns - Dijous: 18.15, 20.30, 22.45 Divendres: 18.15, 20.30, 22.45, 01.00
Dissabte: 18.15, 20.30, 22.45, 01.00 Diumenge: 18.15, 20.30, 22.45

GRAN TORINO
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AL FINAL DEL CAMINO
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Dilluns - Dijous: 16.00, 18.15, 20.30, 22.45 Divendres: 16.00, 18.15, 20.30, 22.45, 01.00
Dissabte: 12.15, 16.00, 18.15, 20.30, 22.45, 01.00 Diumenge: 12.15, 16.00, 18.15, 20.30, 22.45
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MENTIRAS Y GORDAS

13

Dilluns - Dijous: 17.00, 19.30, 22.00 Divendres: 17.00, 19.30, 22.00, 00.30
Dissabte: 12.15, 17.00, 19.30, 22.00, 00.30 Diumenge: 12.15, 17.00, 19.30, 22.00, 00.30

Dilluns - Dijous: 18.15, 20.30 Divendres: 18.15, 20.30
Dissabte: 18.15, 20.30 Diumenge: 18.15, 20.30

LA LISTA

SEÑALES DEL FUTURO
Dilluns - Dijous: 16.45, 19.30, 22.10 Divendres: 16.45, 19.30, 22.10, 00.50
Dissabte: 12.15, 16.45, 19.30, 22.10, 00.50 Diumenge: 12.15, 16.45, 19.30, 22.10, 00.50
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FAST & FURIOUS: AÚN MÁS RÁPIDO
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Dilluns - Dijous: 22.00 Divendres: 22.00, 00.50
Dissabte: 22.00, 00.50 Diumenge: 22.00

7

DRAGONBALL EVOLUTION

LOS ABRAZOS ROTOS

PARÍS, PARÍS
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Dilluns - Dijous: 16.30, 19.10, 22.00 Divendres: 16.30, 19.10, 22.00, 00.45
Dissabte: 12.15, 16.30, 19.10, 22.00, 00.45 Diumenge: 12.15, 16.30, 19.10, 22.00
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DUPLICITY
Dilluns - Dijous: 20.00, 22.30 Divendres: 20.00, 22.30, 01.00
Dissabte: 20.00, 22.30, 01.00 Diumenge: 20.00, 22.30

7

* La venda per telèfon i internet suposa un recàrrec

MONSTRUOS CONTRA ALIENÍGENAS
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