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Els joves tenen
sis sales per
preparar els
exàmens a Mataró
El servei de
Joventut ha posat a disposició dels joves sis
sales d’estudi perquè
puguin preparar els
exàmens. Des del 7 de
gener i fins al 9 de febrer s’han ampliat l’horari i l’espai de la sala
d’estudi situada al Casal de Joves i, a més,
s’han habilitat expressament sales d’estudi a
tots els centres cívics de
la ciutat: Cerdanyola,
Cirera, Molins, Pla
d’en Boet i Rocafonda.
El Casal de Joves és el
que ofereix més hores
perquè s’hi pugui estudiar. S’hi pot anar de dilluns a divendres, de 9
del matí a 10 de la nit. A
més, també ofereix servei els caps de setmana:
estarà obert els dissabtes de 9 del matí a 10 de
la nit i els diumenges de
9 del matí a 3 del migdia. Els dissabtes també
estarà oberta la sala
d’estudis del centre cívic de Molins. Les sales
s’han situat a diversos
indrets de la ciutat per
oferir un servei descentralitzat i amb la intenció que els estudiants
disposin d’un espai
adequat per preparar els
exàmens i que puguin
estudiar sense interrupcions. L’accés és lliure i
gratuït. / EL PUNT

La quarta dessalinitzadora que es farà
a Catalunya també anirà a la Tordera

● Mataró.

Premià de Mar
inicia un cicle per
a la creació
d’empreses
El servei de Promoció Econòmica de Premià de
Mar organitza aquest
mes de gener el segon
cicle de seminaris per a
la creació d’empreses
amb l’objectiu de donar
una formació a aquelles
persones que en un moment determinat hagin
tingut una idea de negoci i no hagin gosat posar-la en marxa per diferents motius. Gener,
el segon mes emprenedor és un cicle de seminaris que intenta donar
resposta a alguns dels
temes que més preocupen les persones emprenedores. Els seminaris estan organitzats
per la regidoria de Promoció Econòmica i tenen el suport de la Generalitat de Catalunya i
de la Diputació. / EL

● Premià de Mar.
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La infraestructura, que funcionaria el 2011, abastarà municipis del Maresme, el Vallès Oriental i Girona
EMMA ANSOLA / Barcelona

La situació de sequera que viu el país ha fet
accelerar algunes obres que ja es preveien com
a alternativa al Plan Hidrológico Nacional que
va presentar el PP. El conseller de Medi Am●

La quarta dessalinitzadora
tindrà la mateixa capacitat
per produir aigua que la
planta que s’està construint al Prat de Llobregat,
60 hectòmetres cúbics.
Aquesta producció la convertirà en la més gran de
tot l’Estat espanyol, juntament amb la del Prat; actualment, la més gran és la
de Carboneras, a Almeria,
que produeix 42 hectòmetres cúbics i d’on procedirà l’aigua que arribi en vaixell a Barcelona a partir
del maig.
Aquest nou centre que
es construirà a la zona
nord de la Tordera –ahir no
es va concretar el municipi
perquè les negociacions
encara estan obertes– permetrà garantir l’abastament d’aigua a les comarques gironines, el Maresme i el Vallès Oriental; per
aquest motiu, el seu emplaçament definitiu serà a
prop de la dessalinitzadora
que hi ha a Blanes, que ja
abasteix onze municipis
de l’Alt Maresme, juntament amb les poblacions
gironines de Blanes, Lloret i Tossa.
A punt d’aquí a tres anys
El calendari fixava l’entrada en servei d’aquesta nova planta en un termini que
arribava fins al 2025, però
la situació de sequera que
afecta el país i la necessitat
de garantir el subministrament d’aigua en l’àmbit
metropolità i a les comarques de Girona han avan-

bient i Habitatge, Francesc Baltasar, va prioritzar ahir la construcció de la quarta dessalinitzadora del país a la zona de la Tordera –la planta
del Prat ja està en execució i la de Cunit, en tràmit–. Estarà situada a prop de la que ja funcio-

na a Blanes i que dóna servei a onze municipis
del nord del Maresme i tres de la Selva. La nova
infraestructura començaria a funcionar el 2011
i garantiria l’abastament també a municipis de
les comarques de Girona i el Vallès Oriental.

La planta dessalinitzadora de Blanes augmentarà la seva producció de 10 hectòmetres cúbics l’any a 20. / QUIM PUIG

çat els tràmits; així doncs,
es calcula que la posada en
marxa de la planta podria
ser a finals del 2011 o a
principi del 2012. El cost
de les obres de la quarta
dessalinitzadora és de 150
milions d’euros. Els 60
hectòmetres cúbics d’aigua dessalinitzada s’afegirien als 20 hectòmetres cúbics que produeix la planta
de Blanes, també al delta
de la Tordera.
Aquesta zona, a més de
les dessalinitzadores, també concentra dues depuradores, la de Blanes i la de
Palafolls.

Restriccions, al juny
Les actuacions d’emergència que
porta a terme l’Agència Catalana de
l’Aigua (ACA) del Departament de
Medi Ambient, algunes de les quals ja
estan en execució, allunyen el risc de
restriccions d’aigua fins al juny. Una
mesura que s’activarà quan l’aigua emmagatzemada als pantans no arribi al
20%. Per mantenir els pantans per sobre d’aquest llindar i assegurar el subministrament fins al juny s’han engegat un conjunt d’obres d’emergència
que inclouen la recuperació de pous de
l’àrea metropolitana, concretament a
Sant Feliu de Llobregat, Gavà, el Papiol i el delta del Besòs, que aniran
●

aportant recursos a la xarxa d’abastament fins al juny. La recuperació de
pous en desús, les aportacions d’aqüífers, la reducció de les dotacions, les
mesures del decret de sequera i l’estalvi que porta a terme el ciutadà, així
com la futura portada d’aigua en vaixell, permeten comptar amb 10 hectòmetres cúbics més d’aigua, una quantitat que representa gairebé un 50% de la
garantia de subministrament i que, per
tant, permeten, a hores d’ara, endarrerir els talls en el subministrament previstos inicialment pel març, segons va
assegurar el conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar.

Les entitats esportives de Calella gestionaran les
instal·lacions per manca de personal municipal
T.M. / Calella

El regidor d’Esports de
Calella, Jaume Puig
(ERC), ha enviat una carta
a les entitats esportives locals per informar-los que
«fins a nou avís» hauran
de ser elles les que «obrin i
tanquin les instal·lacions
quan en facin ús» i les que
«es responsabilitzin de la
activitat que s’hi faci». Per
Puig, la mesura és «excepcional» i s’ha d’aplicar
●

perquè falta personal de
manteniment. «De les vuit
persones
contractades,
n’hi ha una de baixa», precisa, i afegeix que l’acumulació de competicions
de diversos esports els
caps de setmana «obliga a
pagar hores extres al personal i l’Ajuntament vol
evitar la despesa». El regidor adverteix que de moment l’Ajuntament ha pogut donar resposta a totes

les demandes, però també
afegeix que no sempre serà possible. Jaume Puig,
que assegura que aquest
any no es contractarà ningú més, explica que en la
pròxima reunió del consell
d’Esports, prevista pel dia
30, s’informarà els membres de la decisió presa i
se’ls demanarà que col·laborin per «intentar unificar grups que practiquin el
mateix esport per optimit-

zar l’ús de les instal·lacions».
L’oposició, però, interpreta la decisió del govern
d’una altra manera. El regidor de CiU, Xavier Pedemonte, ha fet pública la
denúncia del seu grup perquè es deixi sense personal
de manteniment els equipaments esportius durant
els caps de setmana, «quan
es concentren el màxim
nombre d’activitats i com-

peticions». «No s’entén
que es redueixi el personal
ara que s’advoca per l’ampliació de les instal·lacions esportives», adverteix Pedemonte. El regidor
convergent també assegura que demanarà un informe jurídic per saber «qui
és l’últim responsable del
que pugui esdevenir a les
instal·lacions en el transcurs dels caps de setmana».

