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El nombre de delictes es dispara
un 21% en només un any a Mataró

Calella, Pineda, Sant
Cebrià i Tordera tornen a
demanar ajuts per a les
seves urbanitzacions

El total de robatoris amb intimidació i violència s’incrementa un 14% el 2009
LLUÍS MARTÍNEZ / Mataró

●

El nombre de delictes i faltes va
experimentar durant l’any passat un
increment d’un 21,42% respecte del
2008. Aquesta és una de les dades
Com ja van alertar els mateixos agents de la policia
local en una carta, la situació de crisi econòmica
comporta un increment del
nombre de determinats delictes. Ho corroboren les
dades que es van donar a
conèixer en la darrera junta
local de seguretat de Mataró, que va fer balanç sobre
l’estat de la ciutat l’any
2009 i el gener del 2010. Si
bé en matèria de seguretat
viària s’ha reduït el nombre d’accidents i de ferits i
durant aquest temps no hi
ha hagut cap víctima mortal a les vies urbanes, les
xifres no són tan positives
quan es tracta de parlar de
delictes i faltes.
Tot i que s’ha incrementat el nombre de serveis de
la policia local un 30% el
2009 respecte a l’any anterior i que fruit d’aquestes
actuacions ha disminuït un
49% el total d’infraccions
per tinença d’armes o de
drogues, la quantitat de delictes i faltes ha experimentat un increment considerable. Pel que fa a la
seva tipologia, el robatori a

que es va donar a conèixer en la darrera junta local de seguretat, en la
qual també es va destacar que el
nombre de serveis que ha fet la policia local ha augmentat un 30% el

2009. El balanç, però, també apunta
alguna dada optimista com ara les
que fan referència a la seguretat viària, ja que s’ha han disminuït tant el
nombre d’accidents com el de ferits.
La junta també va servir
per fer un repàs d’alguns
indicadors de l’observatori
del pla de seguretat local.
Així, s’apunta que s’ha
augmentat un 75% el nombre de controls de trànsit
respecte a l’any 2008,
s’han aixecat un 21% més
d’actes per infracció de
l’ordenança de civisme, hi
ha hagut un 15% menys de
sol·licituds de llicència
d’activitats públiques i
s’ha reduït un 40% el nombre de vehicles infractors
en matèria de sorolls.

Dos agents controlant el trànsit de la Riera de Mataró./ LL.M.

l’interior de vehicle continua sent el més nombrós.
Durant el darrer any hi ha
hagut un increment del
30,9%, i de 224 furts el gener del 2009 s’ha passat als
249 el gener del 2010.
Quant al robatori amb vio-

lència i intimidació també
s’ha registrat un augment
del 14,2% en el mateix període, però, segons la policia local, en el darrer mes
s’ha vist una tendència a la
baixa pel que fa a aquest
delicte.

1.165 detencions
Pel que fa a l’activitat policial que es va portar a terme durant l’any passat,
Mossos d’Esquadra i policia local han realitzat 167
operacions conjuntes i han
efectuat 1.165 detencions,
la qual cosa suposa un increment del 5,2% respecte
a l’any 2008. En matèria
d’estrangeria, els serveis
conjunts dels dos cossos
han permès la identificació
de 98 persones, amb 25 detencions amb proposta
d’expulsió.

T. MÁRQUEZ / Mataró

●

La majoria de municipis
que van demanar ajuts per
poder millorar les seves
urbanitzacions en la primera convocatòria de la
Generalitat han confirmat
que hi tornaran a presentar
projectes en aquesta segona ocasió. El Departament
de Política Territorial i
Obres Públiques (PTOP)
va publicar dimecres en el
DOGC una segona línia de
subvencions, dotada amb
9,9 milions d’euros, «dirigides als ajuntaments que
ja tenen un programa
d’adequació d’aquestes
zones aprovat». En aquest
sentit, ajuntaments com
els de Calella i Pineda,
Sant Cebrià de Vallalta i
Tordera van assegurar que
tornarien a aspirar a nous
ajuts que permetin millorar la situació de les urbanitzacions amb dèficits situades als seus termes. És
el cas de Sant Cebrià i Tordera, que, tot i haver aconseguit subvencions en la
primera convocatòria, tan
sols en van obtenir per a
una urbanització. Sant Cebrià per a Castellar d’Índies i Tordera per a Can
Domènec. Tot i així, Sant
Cebrià havia presentat tres
urbanitzacions més i Tordera dues.

Crítiques a l’ACA perquè no informa de
les obres de l’EDAR de l’Alt Maresme
T.M. / Pineda de Mar

●

La plataforma ecologista Salvem la Vall de la Riera de Pineda ha mostrat
obertament la seva queixa
pel que considera «un flagrant incompliment dels
compromisos presos per
l’Agència Catalana de
l’Aigua (ACA) pel que fa a
la informació sobre el procés de construcció de la
depuradora de l’Alt Maresme». L’entitat denuncia
que la comissió de seguiment de les obres, on hi ha
representats tant els ajuntaments afectats com representants de la societat
civil, no s’ha reunit des del
juliol passat i que cap responsable de l’agència no
ha explicat els passos que
s’han seguit fins ara en el
desenvolupament de la in-

Les obres al costat del passeig d’Hortsavinyà. / T.M.

fraestructura d’aigües residuals. La crítica arriba
després que s’hagin començat els treballs previs
per a la instal·lació de les
canalitzacions al passeig

d’Hortsavinyà, en plena
vall de la riera, que consisteixen a fer un vial parallel als camps del costat per
desviar-hi els vehicles.
«La nostra entitat vol ma-

nifestar que la comissió de
seguiment de les obres de
la depuradora no funciona
i està absolutament paralitzada», exclamen, i reclamen una convocatòria
immediata.
La regidora de Medi
Ambient, Mònica Palacín
(ERC), ha reconegut la
manca d’operativitat de la
comissió i ha insistit que el
govern local «setmanalment es posa en contacte
amb l’ACA per concretar
una trobada que fins ara no
s’ha pogut celebrar».
Palacín diu que entén
les queixes de l’entitat
ecologista, però defensa
que l’Ajuntament «està
fent tot el possible per fer
complir a l’ACA els compromisos que va prendre al
seu dia».

L’altre cas confirmat és
el de Calella i Pineda, que
comparteixen la urbanització de Can Carreras i
que van quedar fora de la
primera
convocatòria.
Fonts de l’Ajuntament de
Pineda, que té l’àmbit més
gran del veïnat en el seu
terme, van assenyalar que
es tornarà a presentar el
projecte conjunt. D’altra
banda, Caldes d’Estrac,
que també va quedar fora
el primer cop, està estudiant a través dels seus serveis tècnics la possibilitat
de presentar-s’hi de nou.
La nova línia d’ajuts
preveu un màxim de
300.000 euros, que s’hauran de completar amb
l’aportació de les corresponents quotes dels parcel·listes. La Generalitat
preveu que amb la quantitat màxima d’ajuts de què
es disposa es podran donar
resposta a un màxim de 33
urbanitzacions. A la primera convocatòria, s’hi
van acollir tretze urbanitzacions pertanyents a vuit
municipis del Maresme. A
banda de Castellar d’Índies de Sant Cebrià i Can
Domènec de Tordera, també van aconseguir els ajuts
Can Canyamars de Dosrius i Fonts Montnegre de
Sant Iscle.

Les obres d’ampliació de
l’escola Fabra a Alella
comencen demà
G.A. / Alella

●

L’alcalde d’Alella, Andreu Francisco, col·locarà
demà al migdia la primera
pedra de l’ampliació de
l’escola Fabra. Ho farà en
el transcurs d’un acte protocol·lari que tindrà lloc a
les 12 del migdia al mateix
recinte escolar de l’avinguda del Bosquet. En acabar l’acte institucional, es
farà una gimcana de jocs
de cucanya per als infants.
Les obres tenen un termini d’execució d’onze
mesos, per la qual cosa
s’espera que la part nova
de l’escola pugui estar enllestida a final d’aquest
any o a principi del 2011.
Al projecte es preveu
l’ampliació i adequació de
les instal·lacions actuals

per poder ampliar el centre
a dues línies. A més, s’hi
construirà un gimnàs de
200 m² i també uns vestidors, un menjador de 150
m², una biblioteca i diversos despatxos.
Obra necessària
El govern municipal fa
temps que considera
aquesta obra necessària
per poder donar servei a la
creixent demanda educativa i per modernitzar les
instal·lacions. Ha estat per
aquest motiu que, fins i tot,
va optar per avançar el finançament de l’obra, una
qüestió que és competència del Departament
d’Educació. El pressupost
de l’obra ronda els 3,4 milions d’euros.

