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La processó de Setmana Santa de
Pineda haurà de canviar de ruta i
la confraria, de local, per les obres
Els membres de l’entitat hauran de fer el trasllat dels passos a corre-cuita
TERESA MÁRQUEZ / Pineda de Mar

●

La Confraria de la Mare de Déu
dels Dolors i del Crist Jacent de Pineda de Mar patirà molt abans no pugui
celebrar aquesta Setmana Santa els
El mes de gener els responsables de la urbanització de l’avinguda Mediterrània van assegurar en
una reunió que el tram que
actualment està aixecat
estaria a punt perquè la
processó pogués sortir del
local sense problemes.
Tres setmanes abans del
divendres sant, la situació
ha canviat del tot. La presidenta de la Confraria de
la Mare de Déu dels Dolors i del Crist Jacent, Olga Ramos, es lamenta de
la falta de previsió de
l’empresa, que obligarà
l’entitat a buscar solucions in extremis per garantir que l’acte es faci en
condicions. «Ens van donar totes les garanties que
la celebració no tindria
cap problema i els vam
avisar des del primer moment que es tractava d’un
acte multitudinari que exigia les màximes condicions de seguretat», recorda la presidenta, que afegeix: «Ara ens diuen que
ells no es fan responsables
si hi ha algun accident,
perquè hi haurà trams de
l’obra sense asfaltar i es
mantindran les tanques.»
De fet, i segons Ramos,
la policia local tampoc no
assumirà cap responsabilitat civil si es manté la
processó al lloc d’origen
en les condicions actuals,
amb l’obra a mig fer. «I
aquest ultimàtum ens el
donen vint-i-un dies abans

seus 25 anys de vida. Les obres de reforma del carrer on tenen el local no
estaran enllestides a temps d’acord
amb el compromís que havia adquirit
l’empresa adjudicatària, i s’haurà de

traslladar ràpidament els passos a un
local nou i dissenyar un altre recorregut amb garanties de seguretat per a
les 8.000 persones que cada any es
reuneixen per viure l’acte religiós.

CABRERA DE MAR

La biblioteca té una mitjana de visitants diària
de 100 persones i ja disposa de 500 socis
●

Quan encara no fa un any que s’ha inaugurat la biblioteca Ilturo de Cabrera s’han donat a conèixer les
primeres xifres amb una mitjana de cent persones
que fan servir diàriament les instal·lacions. A més, ja
són 500 els socis que s’hi han inscrit i que han pogut
fer algun dels 9.000 serveis de préstecs. El balanç
d’aquest primer mig any de funcionament, des que
va obrir les portes al juny, són les sessions de l’hora
del conte, per on han passat unes 200 persones. També s’han fet tres tertúlies literàries i dues visites escolars. La biblioteca va obrir amb l’oferta de serveis bàsics com ara el préstec, la consulta a internet i l’ús
d’eines ofimàtiques, però l’objectiu és anar ampliant
l’oferta en l’ús de les noves tecnologies, l’hora del
conte i disposar d’espais i eines adients per a la formació i l’autoaprenentatge. / E.F.

ARENYS DE MAR

Tallen la circulació de l’accés de la riera al
port per millorar el paviment de la calçada
●

Ports de la Generalitat continuarà la setmana vinent les obres de millora a l’entrada de la zona portuària, on s’ha fet nova la rotonda per facilitar l’entrada a l’aparcament de la platja de la Picòrdia. A
partir de dilluns i fins dimecres no es podrà accedir
pel pas subterrani amb cotxe. S’hi faran treballs de
pavimentació per millorar l’adherència dels vehicles
a l’asfalt en un punt complicat pel giravolt que hi ha
amb un fort pendent. Ports té pendent a la zona el tancament amb una barrera de l’aparcament que passarà
a ser de zona blava, mentre que a la resta de places
que hi ha a la calçada en direcció al port hi podran
aparcar els residents sense pagar. / E.F.

El local de la confraria, al fons, i les obres de l’avinguda Mediterrània. / T.M.

de l’acte, és una vergonya!», s’exclama la representant de l’entitat.
El trasllat
«Hem de buidar el local
que hem ocupat durant
quinze anys per traslladarnos sense perdre temps a
un altre espai cedit per
l’Ajuntament, que encara
no està acabat i que serà la
nostra seu definitiva», assenyala la presidenta de
l’entitat. Ramos fa referència al projecte d’hotel
d’entitats del barri del Poblenou, que s’ha d’emplaçar en un espai de 600 metres quadrats i que té sortida pels carrers de Ponent i

del Vallès.
El trasllat de les figures i
del material, segons la presidenta, no pot esperar
més, i s’ha triat el dilluns
per portar a terme el canvi
de seu. Els responsables
de l’obra han assegurat
que deixaran en condicions l’espai necessari per
tal que hi puguin entrar els
vehicles que han de carregar tot el material i que hi
circularan durant la nit i,
segons sembla, amb el suport de la policia local.
D’altra banda, Olga Ramos va confirmar el que
serà el nou recorregut de la
processó, que també està
afectat per les obres en

aquesta via, una de les
dues artèries principals del
barri. Les imatges sortiran
des del carrer Vallès i baixaran per l’avinguda de la
Hispanitat fins a arribar al
tram de l’avinguda Mediterrània que encara no s’ha
tocat. Arribaran fins a la
plaça Nova, la plaça dels
Reis Catòlics, el passeig
de la Costa Brava, una altra vegada l’avinguda de la
Hispanitat, el carrer de Ponent, el carrer de la Selva i
el carrer del Vallès. Cada
any es reuneixen als carrers de Pineda milers de
persones que volen seguir
la processó que té lloc cada Divendres Sant.

SANT ANDREU DE LLAVANERES

Els Mossos i la policia local detenen «in
fraganti» un jove que havia robat en 12 cotxes
●

Els Mossos d’Esquadra i la policia local de Llavaneres van detenir dijous de la setmana passada in fraganti un jove de 22 anys que havia esbotzat el vidre de
dotze cotxes per robar-hi a l’interior. La policia local,
alertada pels fets que estaven tenint lloc en aquell mateix moment, va demanar el suport dels Mossos i, tots
dos cossos, van muntar un dispositiu especial que va
acabar amb la detenció del noi després d’una persecució. Al detingut, que té antecedents per robatoris i
furts, se l’acusa de trencar les finestres dels dotze cotxes, que estaven estacionats al barri de Sant Pere, a
l’Ametllareda i al passeig de la Riera. Amb la seva detenció, els agents van poder recuperar els objectes que
havia sostret, majoritàriament mòbils, dispositius
GPS i carteres amb documentació. / EL PUNT

La Generalitat diu que els
23 pisos socials de Tordera
s’entregaran aquest mes
El Departament de Medi Ambient i Habitatge de
la Generalitat va voler precisar ahir que els 23 pisos
del primer dels dos blocs
d’habitatges socials de la
zona de Sant Jaume s’entregaran als llogaters «entre aquest mes i el mes vinent». La resta de pisos,
62, de l’altre bloc, el departament preveu tenir-los

a punt per entregar les
claus al maig. Fonts del
departament van assenyalar que la construcció dels
dos immobles va acabar a
principi del 2008, i bona
part del retard en el procés
d’adjudicació el vinculen
al fet que l’Ajuntament de
Tordera va trigar molt a
decidir quins habitatges
gestionaria per cedir a les
famílies dels pisos blaus.
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