2
Fecsa-Endesa
digitalitzarà la
xarxa elèctrica de
Tordera
● Tordera.

La companyia elèctrica FecsaEndesa ha acordat amb
l’Ajuntament de Tordera elaborar una cartografia digitalitzada de
la xarxa elèctrica del
municipi. El document
inclourà totes les instal·lacions elèctriques,
tant aèries com soterrades, que l’empresa té a
la població. L’objectiu
comú és «disposar d’una cartografia precisa i
automatitzada, a escala
més petita, que reculli
la ubicació de la xarxa
de distribució, tant d’alta com de mitjana i baixa tensió». Les cartografies, aplicades a
molts altres municipis,
permeten fer amb comoditat el manteniment de les instal·lacions i als ajuntaments
disposar d’una documentació bàsica per
elaborar els projectes i
plans de desenvolupament. / EL PUNT

Els santpolencs
podran aparcar
gratuïtament a la
zona blava
● Sant Pol de Mar.

Els veïns de Sant Pol podran
gaudir d’aparcament
gratuït a les zones blaves del municipi –excepte a la del pàrquing
Sauleda– en la nova
temporada que es posarà en marxa l’1 de juny.
L’àrea de Seguretat
Ciutadana ha ideat diferents adhesius per als
ciutadans,
«d’acord
amb les necessitats de
cada col·lectiu». Es poden passar a recollir des
d’ahir per les oficines
municipals presentant
la documentació del vehicle. / EL PUNT

Tordera informa
dels seus
paratges naturals
● Tordera. Tordera ha
instal·lat plafons als paratges naturals inclosos
a la Xarxa Natura 2000
que informen sobre el
tipus de flora i fauna
que hi ha en aquests paratges. Es troben a la
llera del riu, a les rieres
de Vallmanya i de Sant
Tou, als prats d’en Gai,
a l’estany de Can Torrent i de la Júlia, a Cal
Raba i a la Roureda. / EL PUNT
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Denuncien la inseguretat i la venda de
droga en l’acampada de la Creu de Canet
L’Ajuntament estudia la possibilitat d’eliminar la trobada nocturna prèvia a l’aplec de Pedracastell
LLUÍS MARTÍNEZ / Canet de Mar

●

Un grup de pares ha denunciat la poca vigilància policial i la venda de droga «amb impunitat» durant l’acampada que es va fer a Canet
la vigília de l’aplec de Pedracastell, la nit del 30
«Ens vam quedar garratibats, perquè realment feia
por veure’ls», explica una
de les mares, que lamenta
que una festa tan arrelada a
Canet com és l’acampada
de la Creu s’hagi convertit
en un «desgavell». El pitjor de tot, segons diuen, és
que no hi havia cap mesura
de vigilància i que els joves, molts d’ells menors
d’edat, campaven com volien. La indignació és tal
que un grup de pares ha
decidit fer arribar les queixes i demanar explicacions a l’Ajuntament.
«Aquesta és una trobada
que fa molts anys que se
celebra, tant que fins i tot
nosaltres, quan érem joves, hi anàvem, però no
ens expliquem com ha
canviat tot», apunten els
pares, que admeten que de
cara a l’any que ve es repensaran si deixen anar-hi
els seus fills.
La regidora de Seguretat Ciutadana, Coia Galceran (Unió Municipal de
Canet), admet que l’acampada, per llei, està prohibida, però assenyala que «la
gent voluntàriament puja a
la Creu per passar-hi la nit

a l’1 de maig. Segons expliquen els pares, que
s’hi van desplaçar per fer-hi un cop d’ull, l’escenari que s’hi van trobar no tenia res a veure
amb una trobada de joves enmig de la natura.
«No hi havia cap policia ni cap ambulància, pe-

rò sí traficants de droga, carreres de cotxes i joves a punt del coma etílic.» La regidora de Seguretat, Coia Galceran, admet que la situació
ha arribat a un extrem que obligarà a replantejar si l’any que ve s’ha de prohibir.

Un aplec amb
història

de forma tradicional».
Galceran diu que la policia
local mai hi ha anat. «I, si
algun cop se l’ha requerit,
els joves ho interpreten
com una provocació», hi
afegeix la regidora, que
considera que la responsabilitat que hi hagués joves
menors d’edat correspon
als pares. A més, insisteix
a dir que l’acampada no és
una activitat organitzada
per l’Ajuntament de Canet, tot i que es fa càrrec de
l’aplec de l’endemà.
Prohibir l’acampada
A causa de les queixes dels
pares i la situació que relaten, Galceran admet que
de cara a l’any que ve el
govern municipal estudia
la possibilitat de prohibir
l’acampada nocturna. «No
podem tancar els ulls, i
haurem de buscar-hi una
solució: si es vol continuar
fent l’activitat, haurà de
ser amb forces de seguretat que vigilin», apunta
Galceran.
Tot i que els pares asseguren que, a causa de l’escenari «dantesc» amb què
es van trobar la nit del 31 a
l’1 de maig, van trucar a la

Una imatge d’arxiu de la Creu de Pedracastell de Canet.

policia local i que, després
d’hores d’espera, la policia no s’hi va presentar, la

regidora afirma que aquella nit el cos no va ser requerit.

● La Creu de Canet és des
de fa més de seixanta anys
l’escenari d’un aplec molt
concorregut. La festa comença de nit, quan centenars de persones hi pugen
per acampar al voltant del
monument, un punt utilitzat, a més, com a mirador
de la comarca. A diferència d’altres aplecs, el de
Canet de Mar no té cap
connotació religiosa, ja
que va néixer el 1957 per
recaptar fons per reconstruir la creu que va fer el
1902 l’arquitecte Lluís
Domènech i Montaner, i
que va ser destruïda al començament de la Guerra
Civil. Com cada any, l’aplec de Pedracastell reuneix centenars de persones
aprofitant la festivitat del
Primer de Maig, i l’Ajuntament programa diferents
activitats per a totes les
edats. A banda de ballar
sardanes, no hi falten actes
com ara tallers infantils,
una missa a l’aire lliure i la
degustació d’una gran
paella popular.

Pineda tirarà endavant una
promoció de pisos socials després
de tretze anys sense fer-ne ni un
T. MÁRQUEZ / Pineda de Mar
● L’any 1995, Pineda ini-

ciava la construcció dels
primers pisos de protecció
oficial al barri del Carme,
tres blocs alçats en una
zona on la necessitat d’habitatge era evident. Dos
anys després entregava les
claus als nous propietaris.
D’ençà de llavors, al municipi més gran en nombre
de població de l’Alt Maresme, no s’havia engegat
cap altra promoció, malgrat la bombolla urbanística viscuda en els darrers
anys i l’encariment del
sector, que feia gairebé
impossible l’accés a un pis
a determinats sectors de la
ciutadania.
El darrer ple de l’Ajun-

tament de Pineda va aprovar per unanimitat un primer pas cap a una segona
acció per dotar de pisos socials el municipi. En concret, l’equip de govern del
PSC i ERC signaran un
conveni de col·laboració
amb la Diputació «per a
l’estudi i la construcció de
tres promocions d’habitatge social».
Tres blocs
S’aixecaran tres blocs de
pisos –dos al carrer Colom
i un tercer al carrer Progrés–, amb un total de 32
habitatges i en parcel·les
properes al nucli urbà. Segons l’estudi de viabilitat
previ a les obres, la promoció prevista al carrer Co-

lom la integren 22 pisos,
repartits en dos blocs de
planta baixa i dos pisos, i
d’entre 30 i 66 metres quadrats. Per cada pis hi ha assignada una plaça de pàrquing. Al carrer Progrés
s’edificarà un únic bloc de
deu habitatges de planta
baixa i tres pisos, d’uns 60
metres quadrats, i també
s’hi habilitaran dotze aparcaments.
Els habitatges socials,
que està previst que començaran a fer-se a l’octubre, seran en règim de lloguer i estaran adreçats als
col·lectius de joves, gent
gran amb necessitat d’habitatge i famílies monoparentals. Un cop superat el
primer tràmit que es va

Els pisos socials començaran a fer-se a l’octubre. / EL PUNT

aprovar en el ple, la Diputació s’encarregarà de
convocar un concurs
d’empreses del qual sortirà la que construirà i alhora explotarà els pisos.
L’objectiu és disposar dels
nous habitatges a mitjan
2009.

Els 55 pisos que es van
començar a fer el 1995
eren de propietat, feien 60
metres quadrats i es van fer
pagar prop de 36.000 euros per a cadascun. Van ser
construïts per la Fundació
Família i Benestar Social
de Catalunya.

