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Veïns del Masnou recullen unes
1.200 signatures per evitar que el
consistori faci arrencar uns arbres
El govern local apunta que estan malmesos i que poden causar danys a persones
GERARD ARIÑO / El Masnou

●

L’eliminació d’una desena de moreres del carrer Navarra, al Masnou,
ha irritat un grup de veïns, els quals
s’han organitzat per aturar els plans
Fins ara ja s’han tallat tres
arbres, i els veïns no volen
que se’n talli cap més. I a
més demanen que es replantin els que ja s’han retirat. Els arbres en qüestió
són les moreres que creixen al carrer Navarra –els
plataners, en principi, no
es tocaran– que, a diferència de la majoria d’arbres
urbans, estan situats sobre
la calçada del carrer i no
sobre la vorera. «Els arbres ja hi eren quan el carrer era de terra i quan
aquest es va urbanitzar
s’haurien d’haver fet les
voreres més amples, però
no ho van voler fer», comenta Maria Antònia Bonamusa, veïna del carrer i
una de ls impulsores de les
queixes veïnals.
A banda de les 1.200
signatures recollides en
poc més de quatre dies
–els promotors van anar
casa per casa buscant suport– els veïns han fet arribar la seva queixa al Síndic
de Greuges. Entre les seves preocupacions hi ha la
pèrdua de verd en un municipi on no abunden els
parcs urbans, però també
temen que tot plegat sigui
una estratègia del govern
local per ordenar la zona
d’aparcament i poder implantar la zona blava. De
fet, fa pocs dies un tram
del carrer Navarra ja es va
començar a pintar de color
blau. El govern local nega
categòricament aquest ex-

del consistori. De moment, han recollit unes 1.200 signatures que divendres passat van entregar a l’alcalde,
Eduard Gisbert (PSC). Des de
l’Ajuntament es diu que el motiu de

la tallada és la salut dels arbres i neguen que això tingui res a veure amb
la voluntat d’implantar la zona blava
al barri. Aquesta setmana hi ha una
reunió per aclarir la qüestió.

El mercat de la plaça de Cuba obrirà totes les tardes. / LL.M.

L’Ajuntament obligarà els
paradistes del mercat de la
plaça de Cuba de Mataró a
obrir totes les tardes
LL.M. / Mataró

●

Els arbres del carrer Navarra són a la calçada, al carril destinat a aparcament. / G.A.

trem. «L’únic motiu és que
els arbres estan malmesos
i podria caure alguna branca i fer mal a algú», ha manifestat el regidor de Medi
Ambient i Paisatge del
Masnou, Ernest Suñé
(PSC), el qual també va assegurar que el tram més alt
del carrer Navarra no es
convertirà en zona d’aparcament de pagament.
Posar proteccions
L’edil masnoví va afegir
que la resta d’arbres afectats s’acabaran tallant «si
no surt cap altre informe
que ho desaconselli». Els

estudis que ha elaborat
l’Ajuntament del Masnou
indiquen que els arbres estan malmesos per culpa
dels cops dels cotxes que
aparquen en aquest carrer i
també per culpa d’una poda massa agressiva que
hauria deixat els arbres en
mal estat. Una de les solucions, que és la que proposen els veïns, seria col·locar una protecció al voltant del tronc per evitar
l’impacte dels cops. Una
altra podria ser la d’ampliar les voreres fins, com
a mínim, a l’escocell dels
arbres. Tot i això, aquesta

opció és més costosa i el
consistori no l’ha previst
en els pressupostos del
2010. Sigui quina sigui
l’opció que s’acabi adoptant, «es farà amb la màxima justificació», apuntava
ahir Suñé, que no va assegurar que tots els arbres
que es tallin al carrer Navarra es puguin replantar
en aquesta mateixa via.
«Ho farem en un lloc que
sigui el més idoni possible.» Amb l’objectiu
d’aclarir les posicions, els
veïns tenen previst reunirse amb l’alcalde el dimecres que ve al vespre.

L’Ajuntament de Mataró obligarà a tots els paradistes del mercat de la plaça de Cuba a obrir totes les
tardes. «Hem d’amortitzar
la inversió que s’ha fet al
mercat i creiem que hem
d’aconseguir que més gent
hi vagi a comprar», defensa la regidora de Promoció
Econòmica, Alícia Romero (PSC), que admet que
en vista de l’absència d’un
acord prou ampli dels venedors del mercat serà
l’Ajuntament el que, a través d’un decret, establirà
els horaris d’obertura i de
tancament de les parades.
En el que sí que s’han posat d’acord el consistori i
els paradistes és en la revisió del reglament que
substituirà, un cop s’aprovi definitivament, l’actual,
vigent des de l’any 1988.
La reforma del mercat feia
necessària, segons explica
Alícia Romero, una altra
regulació per fer-lo més
eficaç i adaptar-lo a les nova realitat de l’equipament. Entre les modificacions més rellevants hi ha
l’obligació de mantenir
obert tots els dies i hores

Tordera aprova un pla de sanejament
per eixugar el dèficit de quatre milions
T.M. / Tordera

● En l’últim ple de
l’Ajuntament de Tordera
es va aprovar la posada en
marxa d’un pla de sanejament financer per poder
eixugar en tres anys el dèficit de 4 milions d’euros
que tenen les arques municipals. L’alcalde, Joan
Carles Garcia (CiU), va
defensar la mesura en la
mesura que «es tracta de
fer ús d’un instrument que

ens permeti remuntar una
etapa difícil i aconseguirho amb els mitjans propis
del consistori». Per l’alcalde, la situació creada
per la crisi de la construcció, que en poblacions
com ara Tordera s’ha fet
notar amb força, «reclama
a les administracions extremar l’austeritat». Tot i
això, Garcia recorda que
«bona part del dèficit actual prové dels deutes i im-

pagats que té el mateix
Ajuntament i que amb el
temps s’han anat acumulant». En aquest sentit, i a
tall d’exemple, l’alcalde
diu que en les tasques
d’urbanització del veïnat
de Sant Daniel, pressupostades en 7 milions d’euros,
«hi ha 2 milions d’impagats». En qualsevol cas,
Joan Carles Garcia indica
que el pla de sanejament
s’ha plantejat des del pitjor

panorama possible. «Confiem que la situació comenci a canviar aviat», ha
manifestat. Durant el ple
també es va aprovar el
pressupost del 2010, que
puja a 14 milions, uns 3,5
milions menys que el del
2009. Les inversions previstes seran les que estan
finançades directament
pel fons estatal per a l’ocupació i la sostenibilitat local provinent de l’Estat.

en què el mercat estigui
obert al públic; es garanteix també que no es tancarà al mateix temps totes les
parades d’una mateixa denominació per mantenir el
model comercial; s’estipula que l’Associació de
Venedors i Venedores participarà en l’organització,
funcionament i control del
mercat quan escaigui, i es
detalla la tipologia de productes que s’hi poden vendre. El reglament inclou
també un règim sancionador i que les infraccions
més greus rebran una sanció econòmica que pot arribar fins als 3.000 euros i
que pot comportar una
suspensió o la pèrdua de la
concessió.
La inauguració
La inauguració oficial del
mercat de la plaça de Cuba
es farà el proper 18 de
maig i està previst que hi
assisteixi la popular cuinera Carme Ruscalleda.
Amb l’estrena, l’Ajuntament engegarà un seguit
d’activitats per donar a conèixer l’abast de la reforma i les noves possibilitats
que té l’equipament.

Arenys de Munt organitza
un casal d’estiu artístic
E.F. / Arenys de Munt

●

L’Ajuntament
d’Arenys de Munt ha organitzat per aquest juliol un casal d’estiu artístic. La iniciativa consisteix en l’anomenat Bressol de les Arts,
per a nens i nenes de 6 a 12
anys i un Campus de les
Arts, per als joves de 13 a
18 anys. Amb aquest casal
d’estiu, que tindrà lloc a
l’escola pública Sobirans,
els alumnes rebran, a part
de les activitats d’estiu, 3

hores de classes diàries i 1
hora d’assaig per a la construcció d’un taller espectacle final que es representarà al públic al final del
Campus. El professorat
serà qualificat en cada matèria, coordinat i supervisat per l’actor i director
Joan Serrats, que va realitzar els seus estudis artístics a l’Escola Jacques Lecoq de París i va ser membre de la companyia Els
Joglars durant cinc anys.

