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Detenen una
banda a Arenys de
Mar que robava
en perfumeries
● Arenys de Mar.

La policia local d’Arenys de
Mar i els Mossos d’Esquadra van detenir dimecres passat tres persones per la seva presumpta participació en
un robatori amb força
en una perfumeria del
carrer Montserrat. Després de perpetrar l’assalt, els tres homes van
intentar fugir en un cotxe amb el botí. Els arrestats haurien sostret
un miler d’articles de
perfumeria i cosmètica
de marques comercials
importants i prop de
600 euros en metàl·lic.
Els agents van veure fugir el cotxe, que van
perseguir fins a Arenys
de Munt, on van ser detinguts. En l’escorcoll a
l’interior del vehicle,
els agents van trobar
bosses d’escombraries
on amagaven prop de
1.200 articles entre colònies, perfums i maquillatges de marques
conegudes, valorats en
25.000 euros.
Els arrestats, de nacionalitat romanesa i
amb nombrosos antecedents per robatoris amb
força en comerços del
Baix Llobregat, la Selva, el Maresme i el Barcelonès, tenen entre 18 i
24 anys i resideixen a
Mataró i Madrid. La
policia els atribueix la
pertinença a una organització delictiva, amb
un repartiment de tasques. Tot i que el jutge
va decretar la llibertat
provisional dels joves,
la policia no descarta
que estiguin relacionats
amb altres robatoris
perpetrats en perfumeries. / EL PUNT

El sorteig
d’Euromillones
deixa 78.630
euros a Canet

M AR E S M E

Mataró portarà a peu de platja les
pistes on es fan els exàmens de conduir
Les instal·lacions, que usa tota la comarca, són al costat de l’hospital i es traslladaran el 2010
LLUÍS MARTÍNEZ / Mataró

●

Les pistes que les autoescoles del Maresme
fan servir per ensenyar i fer els exàmens del
permís de conduir aviat seran història. L’Ajuntament de Mataró vol que les instal·lacions es
Els alumnes de les autoescoles hauran d’anar d’aquí
a un any a un altre lloc per
examinar-se. El darrer ple
de Mataró va aprovar prorrogar un any més el contracte que l’empresa manté per explotar les pistes i
el centre d’exàmens per a
l’obtenció del permís de
conduir. «Aquest serà el
darrer any, perquè la intenció és que tant l’edifici
com les pistes es traslladin
al nou parc de Mar, situat a
la zona del Rengle», va explicar la regidora de Serveis Centrals, Montse López (PSC). La concessió
administrativa, que data
de mitjan anys setanta i
que té adjudicat ara l’empresa Autoescuelas de
Mataró y Comarca SA,
dóna servei a tot el Maresme. L’acord es va aprovar
per la unanimitat de tots
els grups municipals. «El
fet que aquest servei marxi
de la zona dels Turons no
ha de significar, però, perdre’l, ja que la intenció és
que canviï de lloc i se situï
en un solar que hi ha darrere de la fàbrica de la Procter & Gamble», va puntualitzar l’alcalde. De fet,
l’espai que s’habilitarà per
a les pistes l’utilitzaven els
treballadors de la multinacional per jugar a futbol i
era una cessió a precari de
l’Ajuntament.
El motiu pel qual s’ha
decidit ara canviar de lloc
el servei és, segons Baron,
la necessitat de poder
«desenvolupar urbanísti-

traslladin d’aquí a un any a un solar situat a primera línia de mar. Segons l’alcalde, Joan Antoni Baron (PSC), la intenció és que els terrenys
que ara ocupen i que estan situats a tocar de
l’hospital, quedin buits i a punt perquè es pu-

guin desenvolupar urbanísticament. Si es compleix el calendari, el 2010 s’haurien d’obrir les
noves pistes i el centre per fer els exàmens en
un solar municipal que hi ha just darrere de
l’empresa Procter & Gamble.

Una imatge de les pistes que hi ha a la zona dels Turons de Mataró per examinar-se del permís de conduir. / LL.M.

cament els terrenys en un
futur». Tot i que encara no
hi ha cap projecte aprovat,
l’Ajuntament va començar
el mandat passat els estudis previs per decidir els
usos d’aquesta gran finca,
situada davant mateix de
l’hospital i per damunt de
l’autopista C-32, i que té
184.444 metres quadrats.
Baron, però, no ha volgut
concretar res i es va limitar
a afirmar que «s’està treballant en una proposta».
El solar, que antigament
havia estat un abocador

d’escombraries, a banda
de les pistes per examinarse del permís de conduir,
també està ocupat per algunes altres empreses,
com ara un dipòsit de vehicles desballestats, la gossera municipal, una granja
i unes quantes naus. A
més, fins fa uns anys també hi havia una planta de
compostatge dels residus
que genera la incineradora
de Mataró.
En aquest sentit, l’únic
espai que inicialment tenia
ben definits els usos futurs

és la part més baixa, on
fins fa uns mesos estava
previst fer-hi un gran complex esportiu. De fet, s’hi
havia de traslladar el camp
de futbol del CE Mataró i
el del Cirera.
El projecte, però, s’ha
hagut d’aparcar perquè
l’Ajuntament ara no ha
trobat finançament per fer
les obres a causa de «la crisi econòmica».
Zona verda i oficines
Tot i això, en la primera
proposta que el govern

municipal va explicar a final del mandat passat amb
l’objectiu de reordenar
l’espai, es dissenyava una
gran zona verda de més de
68.000 metres quadrats
que es faria al damunt de
l’antic abocador, però
també delimitava un espai
de 40.000 metres quadrats
perquè s’hi fessin serveis,
oficines i equipaments de
titularitat privada. En cap
cas no es va parlar de fer-hi
habitatges, perquè les condicions del sòl no ho permeten.

El Maresme continua creixent amb moderació
però ja supera la barrera dels 420.000 habitants

● Canet de Mar. Un veí de

Canet de Mar va validar
una butlleta guanyadora de tercera categoria
del sorteig de la loteria
Euromillones. L’afortunat s’ha endut 78.630
euros, ja que va encertar cinc números de la
combinació guanyadora del 9 de gener passat.
Segons el Patronat
d’Apostes, la butlleta es
va fer en un establiment
situat al número 47 de
la riera Buscarons del
municipi. / EL PUNT
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●

L’1 de gener del 2008 al
Maresme hi havia comptabilitzades 420.521 persones, un 1,56% més respecte a l’1 de gener del 2007 i
segons les dades facilitades per l’Instituto Nacional de Estadística (INE).
El creixement es manté
moderat respecte a l’any
passat i en valors absoluts
significa un augment de
6.440 persones. Les dades,

que han estat analitzades
per l’Observatori de Desenvolupament Local del
Consell Comarcal del Maresme, demostren que es
manté l’equilibri entre homes i dones, encara que
amb un lleuger avantatge
per part de les primeres.
Així la població femenina
se situa en el 50,1% del total d’habitants i la masculina, en el 49,9%.
Pel que fa a dades cor-

responents a la població de
cada municipi, al contrari
que el gener del 2007, on
hi havia tres poblacions
que havien perdut habitants, l’1 de gener del 2008
i segons l’INE només Premià de Mar experimenta
un retrocés d’un 0,16%
–traduït en persones, en 45
menys–. Tant Premià de
Dalt com Alella, que ara fa
un any també acumulaven
un creixement negatiu, en

aquest nou recompte han
guanyat veïns.
D’altra banda, Tordera,
Mataró i Calella són les
poblacions on hi ha un increment absolut major
d’empadronats. En concret, Tordera guanya 783
habitants; Mataró, 745, i
Calella, 581. A l’altre extrem se situen Teià, amb
tan sols 18 habitants més,
Vilassar de Mar, amb 38
més, i Sant Iscle de Vallal-

ta, amb 42 més. L’Alt Maresme és doncs l’àrea de la
comarca que té un major
creixement segons destaca
l’INE. En dades absolutes
suma 3.515 persones i en
dades relatives, un augment del 2,69%. Aquesta
situació és deguda al fet
que dues de les poblacions
que han acumulat més
gent pertanyen al nord del
Maresme: Tordera i Calella.

