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Arenys de Munt enllesteix l’escola
bressol però s’endarrereix el
pavelló perquè no arriba la coberta

Set pobles del Maresme
impulsen una xarxa perquè
els empresaris cooperin
entre ells i facin negocis
E. FERRAN / Tordera

L’oposició denuncia «la suma de despropòsits» que acumulen les dues obres
ELENA FERRAN / Arenys de Munt

●

Els treballs de l’escola bressol
d’Arenys de Munt s’estan acabant
després de dos anys d’obres. El govern va reconèixer en el ple de dijous
Els alumnes de l’escola
bressol d’Arenys de Munt
podran traslladar-se al nou
edifici quan tornin de les
vacances de Setmana Santa. Així ho va comunicar el
regidor d’Urbanisme, Alfons Molons, que manté
que ja s’està ultimant
l’obra. El govern reconeix
que l’actuació ha estat
complicada ja que no s’havia calculat bé el cost de
l’obra i s’han hagut de revisar totes les partides per
evitar que l’empresa marxés. El ple de dijous va
aprovar els 420.000 euros
de més que ha costat refer
el projecte, que inicialment tenia un pressupost
d’un milió d’euros i que ja
es va ampliar amb 70.000
euros.

els problemes tècnics i econòmics
que ha arrossegat el projecte des del
primer moment. L’oposició va denunciar la suma de despropòsits
d’aquesta obra i del nou pavelló, que

Des de l’oposició, tant
ERC com la CUP van denunciar «la suma de despropòsits» de com s’ha
portat aquesta obra. «Primer van dir que el problema és que hi havia una mina d’aigua a sota quan tothom ho sabia, després els
forjats i així anar fent», lamentava el regidor la CUP,
Josep Manel Giménez.
El govern també va
aprovar una pròrroga a
l’empresa que construeix
el nou pavelló esportiu a
Can Zariquei. Segons va
explicar el regidor d’Urbanisme, Alfons Molons,
només es tracta de deixar
un mes de marge perquè es
puguin acabar els treballs
ja que l’empresa al·lega
que s’han endarrerit per

ja hauria d’estar acabat. L’empresa
ha demanat una pròrroga però el govern tem que no es pugui complir ja
que no els arribarà a temps la coberta
prefabricada de l’edifici.

culpa de la pluja. Tot i això, el mateix regidor d’Urbanisme reconeixia que és
difícil que l’empresa pugui complir el nou termini
per executar les obres, que
s’ha fixat per al 20 de febrer.
La coberta de Portugal
Segons va explicar Alfons Molons, l’empresa té
problemes perquè no li
han entregat a temps la coberta prefabricada que ha
de venir des de Portugal.
Molons confia que la resta
de l’edifici estarà enllestit,
ja que les obres de l’interior i els vestidors estan
practicament acabats. A
les obres del nou pavelló
també s’hi va referir el regidor d’ERC Joan Rabas-

seda, quan va preguntar
pels accessos previstos i
l’aparcament. «L’accés de
la carretera és una mica perillós i per això demanen
que s’obri el carrer per darrere, tal com està planejat
però encara no s’ha fet»,
explica Rabasseda. Els
grups de l’oposició també
denuncien l’encariment
que ha suposat l’obra del
pavelló, que segons diuen
es va adjudicar per dos milions però finalment en
costarà prop de 3,2.
Abans de començar el
ple es van retirar tres mocions de la CUP sobre les
masies de Ca l’Espàrrec.
Segons va explicar el regidor, s’està a l’espera d’informes tècnics i jurídics
sobre l’enderroc.

●

Set ajuntaments de la
comarca s’han posat d’acord per organitzar unes
jornades i donar un cop de
mà als empresaris per
afrontar la crisi. La iniciativa sorgeix de les àrees de
Promoció Econòmica dels
ajuntaments d’Argentona,
Canet de Mar, Montgat,
Pineda de Mar, Premià de
Dalt, Sant Cebrià de Vallalta i Tordera, que s’han
posat d’acord per unir esforços i ajudar el teixit empresarial. Les jornades
anomenades Getting Contacts! pretenen posar en
contacte els empresaris
més propers perquè ampliïn les seves relacions i acabar fent negoci.
Des dels ajuntaments es
farà arribar per correu
electrònic el formulari
d’inscripció als empresaris i un senzill qüestionari
en què s’indicaran les empreses o els sectors que estan interessats a contactar,
especificant què poden
oferir i què estan buscant.

Un cop rebuts els qüestionaris, el sistema i l’organització encreuaran les dades per establir les agendes de les trobades als diferents municipis que han
decidit participar-hi.
Facilitar els contactes
Una setmana abans de cada trobada es comunicaran
per internet les entrevistes
pendents als empresaris
interessats. Els avantatges
seran que no s’hauran de
moure gaire lluny per ampliar la seva xarxa de contactes. Pels organitzadors,
és important que els empresaris que sovint estan
aïllats a la seva empresa
tinguin l’oportunitat de
trobar nous clients i proveïdors i sobretot de confiança, ja que en definitiva són
veïns. S’estima que cadascú farà entre cinc i set entrevistes. L’organització
de la iniciativa espera la
participació d’aproximadament 300 empreses,
professionals i negocis en
l’àmbit comarcal.

La consulta per l’ARE de Tordera es farà
l’1 de març i serà oberta als majors d’edat
T.M. / Tordera

●

Serà l’1 de març. Tots
els grups que integren
l’Ajuntament de Tordera
van decidir en una reunió
dijous a la nit el dia i les característiques de la consulta popular sobre el desenvolupament d’una àrea residencial
estratègica
(ARE) al veïnat de Sant
Pere. Es confirma que
l’activitat s’obrirà a tots
els veïns majors de 18

anys i que es farà en horari
de matí i tarda. S’habilitaran tres meses per fer les
votacions en equipaments
encara per determinar: una
al mateix veïnat de Sant
Pere, l’altra al nucli urbà i
una tercera al sector Sant
Jaume / Sant Andreu. La
composició de les meses
estarà formada per un funcionari de l’Ajuntament i
dues persones del municipi que estiguin en situació

d’atur, i que s’escolliran
de la base de dades del Servei Local d’Ocupació. A
aquests veïns se’ls remunerarà la jornada igual
com es faria durant una
jornada electoral.
D’altra banda, per garantir la màxima informació sobre l’ARE de Tordera, des del consistori s’ha
previst la publicació d’un
butlletí informatiu municipal específic sobre l’àrea

estratègica, una sessió informativa amb un tècnic
expert en la matèria, un debat públic i es distribuiran
pancartes informatives per
recordar el dia i el motiu de
la consulta.
Tots els grups polítics
van decidir que tant la vinculació com la validesa del
resultat s’estudiarà en funció del percentatge de participació, que s’espera que
sigui alt.

 Jornada de la Cambra a Mataró. La Cambra de Comerç de Barcelona va dur a terme ahir, a la seu de Mataró,
una jornada per presentar a les empreses del Maresme les
línies d’ajuts i subvencions de les administracions públiques. L’acte va despertar l’interès de molts empresaris
amoïnats per la situació econòmica actual. / LL.M.
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Traslladen l’oficina de
Correus de Calella per obres
T.M. / Calella

●

L’oficina que Correus té
al carrer Sant Antoni de
Calella es tanca avui al públic fins que no acabin les
obres de millora del local.
Fins llavors el servei es
mantindrà en un espai llogat situat al número 18 del
carrer Monturiol. La previsió és que la reforma durarà uns sis mesos.
La companyia postal ha
informat que preveu invertir 498.000 euros en la re-

habilitació. En la reforma
de l’oficina es reordenarà
els espais disponibles –un
total de 580 m²– per «oferir als clients un espai més
amable i accessible on puguin fer les seves operacions amb més agilitat i
comoditat, alhora que
també es milloraran les
condicions de treball dels
empleats i les tasques de
classificació, tractament i
curs de la correspondència
a la ciutat».

La seu de Correus al carrer Sant Antoni de Calella. / T.M.

