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Tordera aplicarà aquest any la
transformació en zona de vianants
dels carrers del nucli antic

Creen a Mataró la plataforma
El Corte Inglés ja! per
reclamar que no s’eternitzi
l’arribada del magatzem

Ha obtingut el suport dels fons de l’Estat amb una inversió de 200.000 euros

●
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●

Tordera posarà aquest any fil a
l’agulla per resoldre els problemes
de mobilitat del nucli antic que arrossega de fa temps. Una inversió
Ha fet falta més d’un any i
l’ajuda dels fons estatals
perquè la transformació en
zona de vianants dels carrers del nucli antic de Tordera fos possible. El regidor de Promoció de la Vila,
Bernat Costas (ERC), va
explicar ahir que la pensada d’incloure la proposta
en els nous ajuts del govern central ha estat encertada i que ja se’ls ha confirmat una partida de 200.000
euros. «S’instal·laran pilones retràctils que permetran deixar lliures de cotxes els carrers Sant Ramon, Espases i Ciutadans
durant l’horari comercial», apunta el regidor,
que recorda que la mesura
«ha estat una de les més reclamades tant pels veïns
com pels comerciants que
volen revitalitzar el seu negoci». D’altra banda, tal
com explica Bernat Costas, mentre es mantingui
l’ambulatori al carrer Sant
Ramon –abans no es traslladi l’equipament al carrer Doctor Carreras– «es
podrà circular pel aquest
carrer fins a la cruïlla amb
el carrer Doctor Trueta».
Pel que fa precisament a
l’accés de veïns i comerciants als carrers quan siguin tancats, l’Ajuntament
té previst reunir-se amb els
dos col·lectius per establir
com es repartiran les claus
o comandaments que han
de permetre entrar-hi i sortir-ne amb normalitat.

dels nous fons estatals de 200.000
euros permetrà la instal·lació de pilones mòbils a la via urbana i permetrà
que carrers com el de Sant Ramon,
Espases i Ciutadans quedin tancats a

la circulació de vehicles durant l’horari comercial. La partida també servirà per asfaltar els pàrquings del
Centre Vila i el de davant de la plaça
de la Sardana.

Un grup de veïns de
Mataró ha constituït la plataforma El Corte Inglés ja!
per reclamar que s’instal·li
aquest gran magatzem a la
ciutat al més aviat possible. La iniciativa sorgeix
arran de la mobilització a
la xarxa social del Facebook, on ja són 570 les
persones que donen suport
a aquesta reivindicació. És
per això que des del mateix grup s’han decidit a tirar endavant per donar-se a
conèixer a la població. Segons va explicar el seu president, Jose Abdón Rodrigo, la voluntat és donar
veu a un col·lectiu que està
a favor del centre comercial, ja que consideren que
aquesta és una bona solució a curt termini per
afrontar la situació econòmica d’avui dia. «Volem
que no s’eternitzi i moure’ns perquè se’ns tingui
també en compte», va afegir Rodrigo. Durant les
properes setmanes, els
membres de la plataforma

ja tindran l’autorització
per ser al carrer amb una
campanya de recollida de
signatures donant suport
al manifest. Per la plataforma, aquesta inversió
suposarà «una nova aposta
per una ciutat de futur, moderna i totalment integrada
en el comerç històric de la
zona centre de Mataró», a
més de destacar la creació
d’un miler de llocs de treball.
Entre els actes que tenen
previstos hi ha les xerrades
amb representants d’altres
municipis com ara Cornellà de Llobregat i Sabadell
per analitzar quina ha estat
la situació del comerç
abans i després de la implantació d’aquests grans
magatzems.
Divendres, l’alcalde de
Mataró, Joan Antoni Baron, i el regidor d’Urbanisme, Ramon Bassas, estan
citats a declarar per l’afer
del desmuntatge de la nau
de Can Fàbregas, el lloc on
s’ha de construir el centre
comercial.

El carrer de Sant Ramon es tancarà als vehicles en horari comercial. / T.M.

L’horari de càrrega i descàrrega, però, està previst
que s’estableixi fora del
comercial.
En aquesta mateixa actuació també és preveu
l’ampliació de les voreres
al carrer Mes, amb l’objectiu de millorar la seguretat
dels vianants. Però segurament l’acció que serà més
ben rebuda pels visitants
de Tordera serà la de l’asfaltatge dels dos aparcaments de la zona, el del
Centre Vila i el de davant
de la plaça de la Sardana,
que ara queden impracticables quan plou. «Es mar-

Les altres partides
● Tordera disposa segons els criteris aplicats pels
fons estatals per a l’ocupació i la sostenibilitat local
(FEOSL) d’1.599.989 euros. Descomptat el 20%
per a despeses socials, l’1.279.350 euros els distribuirà –a banda de la intervenció en el nucli urbà– en
la rehabilitació de la planta baixa de l’ajuntament
com a oficina del ciutadà, programes i material informàtic, la construcció d’uns vestuaris annexos al
camp de futbol, l’adequació de l’edifici del carrer
alcalde Vendrell i l’adquisició d’un sistema d’accés electrònic del ciutadà als serveis públics.

caran les places i disposarem d’un centenar d’espais
adequats a la demanda que

es genera ara», indica el regidor de Promoció de la
Vila.

Uns brètols rebenten rodes a
68 cotxes a Arenys de Mar
E.F. / Arenys de Mar

●

La policia local i els
Mossos d’Esquadra estan
investigant qui hi ha al darrere dels actes vandàlics
que la matinada de dissabtes van deixar fins a 68 cotxes amb rodes rebentades.
Segons va explicar ahir el
regidor de Governació,
Jordi Pera (ERC), és clar el
recorregut que van seguir
el grup de brètols, que van
anar des de la zona del
port, passant al llarg de la

riera, fins arribar a Vilaplana. Segons va dir Pera,
divendres a la matinada ja
hi va haver trencadissa de
vidres. Tot i el reforç dels
agents durant el cap de setmana no se’ls va poder enxampar. Pera va confirmar
que les patrulles es mantindran fins a posar fi als
incidents, que descarta
que siguin obra de cap
banda organitzada, si no
més aviat d’un grup de joves descontrolats.
PUBLICITAT

La principal inversió dels fons de Zapatero
a Canet és la gespa del camp de futbol
La gespa artificial al
camp de futbol municipal
de Canet, amb un import
de 594.601,96 euros, és la
inversió més destacada de
la llista que la població ha
presentat als fons estatal
per a l’ocupació i la sostenibilitat local (FEOSL).
Es tracta d’un projecte que
ha rebut el vistiplau del
Canet Futbol Club, que a
banda de disposar de la

nova gespa de cara a la
temporada vinent –es preveu un termini d’obres de
quatre mesos– també obtindrà millores en la il·luminació, la pavimentació
exterior del camp, els tancaments i el marcador
electrònic, i rebrà, també,
material esportiu divers,
com ara porteries i zona de
banquetes.
D’altra banda, el consistori també ha tramitat

altres propostes d’acord
amb els criteris marcats
pel Ministeri d’Administracions Públiques, i així
s’ha donat el vistiplau a la
millora de l’enllumenat
públic
de
carrers
(119.209,23 euros), la posada en marxa d’una aula
d’informàtica a l’espai de
Vil·la Flora (9.523,60 euros), la millora de l’enllumenat del passeig Marítim
(119.941,41 euros), la

modernització d’infraestructures informàtiques de
l’Ajuntament (70.450,37
euros) i un sistema de ràdio per internet (8.999,28
euros). Finalment, atesa la
celebració dels deu anys
de la biblioteca P. Gual i
Pujadas, el govern local ha
fet els tràmits per incloure
en aquests fons estatals la
renovació de tota la instal·lació elèctrica de l’edifici.

or

Joies, rellotges, monedes, diamants

Número 1 a Catalunya
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T.M. / Canet de Mar
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