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Tordera estrena una seu per a la
vintena de bombers voluntaris
El conseller Saura inaugura el parc, que ha costat més de 700.000 euros
T. MÁRQUEZ / Tordera

●

Tordera va estrenar ahir la seu dels
bombers voluntaris, situada a l’entrada del municipi, en una zona de
nou creixement. Les instal·lacions, a
«Avui fa un dia esplèndid
per inaugurar el parc de
bombers de Tordera.»
Joan Saura va fer una clara
referència a la tan esperada
pluja durant el seu discurs,
en què va lloar la tasca
d’aquest cos de voluntaris
«que dediquen bona part
del seu temps lliure a treballar per la seguretat dels
ciutadans». Prèviament,
l’alcalde de Tordera, Joan
Carles Garcia (CiU), havia
recordat la «lluita» per disposar d’unes instal·lacions
en condicions per als bombers voluntaris, una lluita
que es va iniciar fa sis anys
«i que ha costat molt
d’aconseguir».
La nova seu del parc està
situada en un espai de nou
creixement, a l’entrada del
municipi i al costat d’altres
naus destinades a serveis i
de les instal·lacions del ca-

tocar del casal de joves i la nau de la
brigada municipal, han estat finançades en un 90% per la Generalitat i
han costat més de 700.000 euros. El
conseller d’Interior, Relacions Insti-

tucionals i Participació, Joan Saura,
va inaugurar ahir l’espai i va destacar
que els bombers voluntaris «són una
peça clau dins l’organigrama de les
emergències».
tegren 24 persones: 16
bombers voluntaris i 8 aspirants.

El nou parc de bombers voluntaris de Tordera./ T.M.

sal de joves. «El parc l’ha
subvencionat la Generalitat, però el projecte ha estat
a càrrec dels tècnics municipals, coneixedors de les
necessitats del cos», va
apuntar Garcia. En aquesta
parcel·la municipal del
carrer Pujades de poc més

de 2.000 m² s’aixeca un
edifici de planta baixa i pis
de 630 m². L’espai es divideix en una zona destinada
a les dependències i una altra per als vehicles. De fet,
al parc de Tordera en tenen
tres: dues autobombes i un
vehicle lleuger. El cos l’in-

Un estiu difícil
Joan Saura –que va estar
acompanyat del secretari
general del departament,
Joan Boada; la directora
general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, Olga Lanau, i altres
autoritats– va avançar que
«el pròxim estiu, amb la
situació de sequera que
afecta el país, serà difícil
pel que fa als incendis». El
conseller va incidir en les
inversions que el seu departament està fent en les
infraestructures dels bombers de la regió d’emergències
metropolitana
nord, que és d’on depèn el
parc de Tordera. En concret, aquest 2008 s’hi destinaran 6,2 milions.

Inicien les obres de l’escola
Sinera d’Arenys de Mar
LL.A. / Arenys de Mar

●

Les obres de construcció del nou edifici per a
l’escola Sinera d’Arenys
de Mar ja han començat. A
principi de setmana, les
màquines van començar a
remoure les terres per posar-hi els fonaments per
aixecar-hi el nou centre de
primària. L’equipament,
situat al capdamunt del rial
del Bareu, costarà prop de
5 milions d’euros, a càrrec
de la Generalitat. Amb

l’entrada en funcionament
del nou centre, els alumnes abandonaran l’edifici
Cassà, on s’impartien les
classes provisionalment.
L’alcalde d’Arenys de
Mar, Ramon Vinyes
(PSC), va explicar que de
moment l’escola tindrà
una línia, però que en un
futur es podria ampliar
amb una segona, i que està
previst inaugurar-la entre
el setembre del 2009 i el
gener del 2010.

Les màquines ja han començat a treballar a Arenys. / LL.A.

Detenen quatre joves per l’ocupació
de Can Bosch de Vilassar de Mar
A.G. / Vilassar de Mar

●

Els Mossos d’Esquadra
van detenir ahir al matí
quatre joves de Vilassar de
Mar –tres noies i un noi
d’entre 18 i 19 anys– que
havien entrat a Can Bosch
per ocupar-la. Els nois
consideren que aquesta
antiga fàbrica és «patrimoni industrial del poble». La
ràpida intervenció de la
policia i la denúncia que
va interposar el propietari
van evitar que els joves po-

guessin ocupar l’espai per
gaire temps. Un dels portaveus del col·lectiu, Pol
Dunyó, explicava que
l’objectiu de l’actuació
«és que no es tiri a terra»
l’edifici. Els joves no volen que el nou projecte urbanístic suposi l’enderroc
d’aquesta nau, que està situada just al costat de Can
Bisa. Els propietaris i l’Ajuntament negocien des de
fa temps perquè l’illa de
Can Bisa sigui del tot mu-

nicipal. El projecte del govern local preveu tirar a
terra Can Bosch i fer-hi un
equipament cultural i divuit pisos de protecció pública. L’alcalde de Vilassar de Mar, Joaquim Ferrer
(CiU), va assegurar ahir
que el projecte de Can
Bosch «es tirarà endavant». L’alcalde se sorprèn de l’ocupació perquè
«quan es va tirar a terra la
impremta Garcia ningú no
va dir res», hi afegeix.

 Mataró rep l’alcalde
de Kaloum. L’alcalde de
Mataró, Joan Antoni Baron (PSC), va rebre ahir
una delegació del municipi de Kaloum, de Guinea
Conakry, encapçalada pel
seu alcalde, Abdourahamane Papa Barry. Durant
la trobada, propiciada per
l’ONG Creamón, que collabora en projectes solidaris al país africà, es van traçar llaços de cooperació
entre els dos municipis. La
intenció de l’entitat és poder agermanar les dues
ciutats. Baron, però, encara no s’hi va poder comprometre. / LL.A.

La llar d’infants és a l’edifici de l’antiga biblioteca. /

T.M.

Calella no podrà ampliar la
llar d’infants al setembre i
l’oposició parla d’«incapacitat»
del govern municipal
T. MÁRQUEZ / Calella

●

La llar d’infants municipal El Carrilet, inaugurada fa prop de dos anys a
l’edifici de l’antiga biblioteca, no tindrà enllestida al
setembre l’ampliació que
li permetria doblar el nombre de places. El Departament d’Educació encara
està tramitant la documentació preceptiva que li permetrà subvencionar el
90% del cost de l’obra, valorada en uns 300.000 euros. Les versions sobre el
retard en el procés són diferents si provenen del govern local o de l’oposició.
El regidor d’Educació,
Josep Torres (PSC), assegura que el compromís del
consistori era i és «agilitar
al màxim l’ampliació, perquè es tracta d’una necessitat urgent per al municipi». Torres, però, precisa
que des de la seva àrea es
van seguir els passos administratius correctes i
que el retard en el procés,
«que tampoc és tant segons els barems que segueix el departament»,
prové de la Generalitat.
Tot i això, Torres confia
que els tràmits es resol-

guin aviat. «En un consell
escolar municipal ja vam
informar que vèiem molt
difícil obrir la llar d’infants ampliada al setembre. L’objectiu és poder
fer-ho al gener, però tampoc depèn de nosaltres»,
va comentar.
El principal grup de l’oposició, CiU, no ho veu
igual. Segons els convergents, que l’escola bressol
no disposi de més places
quan comenci el nou curs
s’explica «per la incapacitat de gestió del govern municipal». Segons CiU, la
«negligència» de l’equip
de l’alcalde, Josep Maria
Juhé (PSC), comportarà
«un altre alentiment en
l’actuació». «Com es pot
trametre un projecte tan
important i necessari com
aquest a mitjan gener, i a
més incomplet, i pretendre
tenir l’ampliació feta pel
nou curs?», es pregunta el
grup convergent.
Amb l’ampliació, la llar
d’infants tindrà una capacitat d’un centenar de places i ocuparà l’ala esquerra de l’edifici. L’any passat, 69 infants de Calella
en van quedar fora.

