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Sis ajuntaments de l’Alt Maresme
s’uneixen per fer de trampolí als
joves músics de la comarca

L’oposició de Cabrils
rebutja votar en el ple que
havia demanat per revocar
el secretari accidental
GERARD ARIÑO / Cabrils

El guanyador del Gira Maresme tocarà a les festes majors i en sales privades
TERESA MÁRQUEZ / Malgrat de Mar

●

Sis ajuntaments de l’Alt Maresme
han unit esforços per fer d’altaveu de
la creativitat dels joves músics de la
comarca a través del Gira Maresme.

Aquest concurs de maquetes pretén
promocionar els solistes i grups del
Maresme en una època especialment
difícil i garanteix als guanyadors una
gira arreu de les festes majors dels

municipis implicats i poder tocar en
diferents sales privades de Barcelona i Girona. La proposta té el suport
del músic Pep Sala i de la cantant
Mònica Green.

De fet, aquesta serà la segona edició del Gira Maresme, ideat en solitari fa
tres anys a Sant Pol de Mar
i que el 2008 només va tenir el suport dels ajuntaments de Calella i Pineda
de Mar. Tal com va explicar l’artífex de l’experiència, el regidor de Joventut
de Sant Pol, Raül Trabal,
la bona acollida que la proposta va tenir pel que fa a
grups musicals va ser
l’empenta necessària per
poder buscar la implicació
d’altres municipis. «La
resposta de la resta de consistoris va ser immediata,
perquè amb una inversió
mínima es pot tenir un
gran resultat», va aventurar Trabal.
Un web potent
Un dels aspectes més importants del concurs és la
posada en marxa del seu
web
–www.giramaresme.cat–, al qual poden accedir directament els
grups interessats i penjar
les tres maquetes que es
demanen fins a l’11 de
maig. Des del web es podran escoltar les propostes
i, alhora, el públic podrà
votar els seus grups favorits. Aquestes votacions
també es tindran en compte a l’hora de classificar les
formacions. Serà un jurat
format per professionals
de la indústria musical, artistes i tècnics de l’àrea de
Joventut qui determinarà,
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però, els guanyadors. «No
hi ha un límit de participants i creiem que amb la
possibilitat afegida aquest
any de poder tocar en sales
privades s’hi apuntarà
molta gent», va avançar el
regidor de Sant Pol de
Mar.
De totes les maquetes
presentades se seleccionaran quatre finalistes que
participaran en un concert
a Tordera en què el jurat
determinarà el guanyador i
el segon classificat farà de
teloner del primer, però
sense cap remuneració
econòmica.

«Posar-hi pebrots»
● El músic Pep Sala va convidar sense embuts els
responsables municipals del Gira Maresme a continuar en la mateixa línia de donar suport als joves
grups que comencen. «Som un país amb poca autoestima i és molt difícil tirar endavant qualsevol proposta cultural que no vingui de fora. Els grups hi
són, però cal que des de les administracions locals
hi poseu pebrots per impulsar-los», va assenyalar.
Per Sala, «que els músics i la música de Catalunya
funcionin és feina de tots». En un sentit semblant es
va manifestar la cantant Mònica Green, que viu des
de fa molts anys a Sant Pol de Mar. «Iniciatives
com aquesta són vitals perquè els músics que comencen puguin tenir una oportunitat, perquè ara
per ara és molt difícil aconseguir una oportunitat
que els permeti tirar endavant una carrera», va dir.

Una altra associació de veïns de Mataró
anuncia que cancel·la totes les activitats
LL.M. / Mataró

●

L’associació de veïns de
Via Europa Nou Parc Central de Mataró ha decidit
suspendre «de manera irrevocable» les festes del
barri que s’havien de fer el
maig, així com totes les activitats culturals previstes
per aquest any. El president de l’entitat, José María Cano, explica que la
cancel·lació respon al poc
suport econòmic que re-

ben de l’Ajuntament, i en
concret de l’Institut Municipal d’Acció Cultural. La
de Via Europa ja és la segona associació de veïns
que decideix suspendre totes les activitats. Fa uns
mesos, l’associació de
veïns del barri de Cerdanyola ja ho va fer, també,
per una qüestió econòmica. «No demanem més diners sinó que es prioritzi la
cultura popular i de proxi-

mitat que fem des dels barris», explica Cano, que lamenta l’actitud taxativa
del regidor de Cultura,
Sergi Penedès, per no intentar arribar a un acord
amb ells. Tot i que la subvenció municipal per organitzar activitats culturals és de 4.000 euros per
tot l’any, el president admet que només la festa popular costa uns 8.000 euros. «D’altres anys ho hem

compensat amb les aportacions dels comerços, però
aquest any, amb la crisi, la
situació és diferent», diu.
A més de suspendre els actes, l’entitat tampoc signarà el nou conveni amb
l’Ajuntament. El regidor
de Cultura, Sergi Penedès,
va preferir ahir no fer cap
declaració en espera que
l’entitat faci públiques dilluns aquestes desavinences en un acte.

LA FRASE

●

Situació atípica en el ple
municipal de Cabrils. En
la sessió extraordinària celebrada ahir a dos quarts
de nou del matí, l’oposició
es va negar a votar l’únic
punt de l’ordre del dia que
es portava a debat i que feia referència a la revocació
del secretari accidental,
José Luis Martínez. El govern municipal hi va votar
a favor, però els tres grups
de l’oposició (CiU, PP i
VIC) no van alçar la mà en
cap moment, tampoc quan
es va demanar els vots per
a l’abstenció.
Quin va ser el motiu
d’aquesta actitud tan poc
usual? La portaveu de
CiU, Lina Morales, va manifestar que estaven en
desacord amb la redacció
de la proposta d’acord,
que divergia del text presentat pels grups de l’oposició. Concretament, el
govern va portar al ple una
proposta que, en la part resolutiva, deia: «Revocar
l’acord adoptat pel ple de
la corporació en data 25 de
setembre de 2008, relatiu
al nomenament accidental
per cobrir el lloc de treball
de secretaria intervenció.»
En lloc d’això, l’oposició
mantenia que hi havia de
figurar: «Donar compliment als requeriments de
la DGAL, de la Generalitat, deixant sense efecte
l’acord de ple de data 25 de
setembre de nomenament
amb caràcter accidental
del senyor José Luis Martínez,
funcionari
de
l’Ajuntament de Montmeló, per ocupar el lloc de secretari interventor de
l’Ajuntament de Cabrils.»
Aquesta qüestió de forma va ser suficient per mo-

LINA MORALES
PORTAVEU DE CIU

«Aquest govern
vulnera
sistemàticament
els drets de
l’oposició. Avui
n’hem tingut un
exemple»

tivar la protesta dels regidors
de
l’oposició.
«Aquest govern vulnera
sistemàticament els drets
de l’oposició», es va lamentar la portaveu de CiU,
que va afirmar que tenien
dret a decidir la redacció
de la proposta d’acord.
La negativa a la votació
va provocar una situació
paradoxal: que el govern
municipal fos qui acabés
aprovant una moció presentada en essència per
l’oposició i que, en un
principi, havia de forçar
l’executiu local a donar
explicacions. «Es tracta
d’una rebequeria, la redacció tenia el mateix significat», va explicar ahir l’alcalde del municipi, Joaquim Colomer (PSC). Tot
i ser aprovat, l’acord
d’ahir no haurà de ser executat ja que José Luis Martínez ja va ser destituït dilluns per la junta de govern
de l’Ajuntament de Cabrils.

Mataró farà unes jornades
per donar a conèixer tota
l’oferta formativa de la ciutat
LL.M. / Mataró

●

La tercera Setmana de la
Informació i l’Orientació
Professional de Mataró,
que començarà dilluns que
ve, donarà a conèixer tots
els recursos formatius de
què disposa la ciutat un cop
s’ha superat l’edat d’escolarització obligatòria. Al
llarg de la setmana hi haurà
xerrades, tallers d’orientació i, per primera vegada,

activitats per fomentar
l’emprenedoria. Les jornades, que es faran en diversos espais, s’adrecen a tothom que estigui interessat a
formar-se, sigui quina sigui
la seva edat i el seu nivell
d’estudis. Les activitats posen èmfasi en tres conceptes: l’orientació al llarg de
tota la vida, la igualtat
d’oportunitats i l’esperit
emprenedor.

