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M AR E S M E

El Maresme obté 1,6 milions per fer
plans de millora de les urbanitzacions

MATARÓ

Adif modernitza el
sistema
d’electrificació de
l’estació de trens
● L’Administrador
d’Infraestructures
Ferroviàries (Adif) ha
enllestit fa pocs dies
els treballs de millora
de l’electrificació a
l’estació de trens de
Mataró. Aquesta actuació ha comportat
una inversió de la
companyia de 2,7 milions d’euros per renovar la xarxa de contacte i instal·lar nous
dispositius «per augmentar la fiabilitat del
subministrament
elèctric en les circulacions ferroviàries».
Amb l’objectiu d’alterar menys la normalitat del servei, les obres
es van desenvolupar
majoritàriament
en
horari nocturn. L’actuació forma part de
l’acord signat el maig
del 2007 entre el Ministeri de Foment i la
Generalitat per a la
realització d’actuacions de millora de la
xarxa ferroviària de
rodalies de Barcelona. / EL PUNT

TORDERA

Obren els
diumenges el
mòdul destinat a
oficina de turisme
● La regidoria de
Promoció de la Vila
de Tordera ja ha posat
en marxa, però de manera gradual, la nova
oficina d’informació
turística. De moment,
l’espai està obert només els diumenges al
matí coincidint amb el
mercat setmanal i el
dia de major afluència
de visitants de fora del
municipi. Aquest servei va ser una de les
accions previstes en el
pla d’acció turística i
el pla de millora del
mercat setmanal. En
una segona fase es
preveu ampliar l’horari d’informació sobre els principals
atractius del municipi
–com ara passejades
pels indrets naturals i
paisatgístics o visites
culturals– a més dies a
la setmana. L’oficina
està situada en un mòdul al carrer Puigverd,
davant de la plaça de
la Concòrdia. / EL
PUNT
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Tordera, a més, aconsegueix 600.000 euros per continuar executant les obres a Sant Daniel
TERESA MÁRQUEZ / Tordera

●

La segona convocatòria de la Generalitat
d’ajuts als ajuntaments per millorar les seves
urbanitzacions ha estat especialment generosa
amb la comarca del Maresme. S’han acceptat
Les urbanitzacions escollides són Collsacreu,
d’Arenys de Munt; Can
Carreres, de Calella i Pineda; Ciutat Jardí, de Palafolls; Vistamar, de Sant
Cebrià de Vallalta; Can
Ginebra, de Sant Iscle de
Vallalta, i Les Ferreres, de
Tordera. En total, 1,6 milions d’euros que s’hauran
de destinar a pagar els programes
d’adequació
d’aquestes zones amb dèficits urbanístics i que no
s’han pogut regularitzar
pel cost que suposa posarles a to. La majoria han
aconseguit la quantitat
màxima que atorgava el
Departament de Política
Territorial i Obres Públiques (DPTOP), 300.000
euros i només Collsacreu
ha rebut 100.700 euros. De
fet, totes les poblacions
del Maresme que van sollicitar subvenció per a les
seves urbanitzacions en la
primera convocatòria o en
aquesta segona han aconseguit resposta, per a tots o
algun dels veïnats que van
presentar. Tots, excepte
Caldes d’Estrac, que no va
obtenir resposta en la primera convocatòria i ja no
va presentar-se a la segona.
En qualsevol cas, els alcaldes s’han mostrat satisfets amb la resposta obtinguda. En el cas de Can
Carreres, que comparteixen Calella i Pineda de
Mar, l’alcalde de Pineda,
Xavier Amor (PSC), considera que la subvenció

totes les propostes i s’han obtingut 1,6 milions
per pagar els programes d’adequació d’aquests
veïnats a Arenys de Munt, Calella, Pineda de
Mar, Palafolls, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta i Tordera. A més, aquesta última

població també ha rebut una injecció de
600.000 euros a través de l’Institut Català del
Sòl (Incasòl) que ajudaran a continuar amb les
obres d’urbanització de Sant Daniel, que s’arrosseguen des de fa dos anys.
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Un dels carrers de la urbanització Ciutat Jardí de Palafolls. / T.M.

«és la prova real que es podrà mostrar als veïns i veïnes de la urbanització que
les promeses de millorar el
seu espai es compliran».
«Estic convençut que els
hem tornat la confiança en
les
administracions»,
apunta Amor.
Per partida doble
L’alcalde de Tordera, Joan
Carles Garcia (CiU), es felicitava ahir perquè el seu
municipi no tan sols ha
aconseguit una altra sub-

venció per desenvolupar el
pla de millora i la reparcel·lació d’una urbanització, la de Can Farreres, sinó que ha estat un dels deu
escollits per la Generalitat
que disposen de tots els requisits administratius necessaris per executar els
projectes de millora en els
veïnats, però que no tenen
disponibilitat econòmica
suficient. «És una molt bona notícia poder disposar
d’un crèdit amb l’Incasòl
per pagar part de les obres

que des de fa temps s’estan
fent a Sant Daniel, tot i que
encara queda per executar
prop d’un 40% de les actuacions previstes», va dir.
Garcia va recordar que ha
estat l’Ajuntament qui ha
hagut d’assumir la despesa després que l’aportació
de les quotes urbanístiques que havien de pagar
els propietaris hagi estat
mínima. «El deute dels diners que han d’aportar els
veïns puja a 1,7 milions i
des del consistori hem ha-

ha obtingut
un crèdit de
600.000 euros amb
l’Incasòl per
continuar les obres
a Sant Daniel

gut de demanar un crèdit i
negociar amb les empreses
el pagament a quatre anys
per no aturar l’obra», afegeix l’alcalde.
En la primera convocatòria d’ajudes a les urbanitzacions al Maresme es
van presentar tretze propostes. Tan sols quatre van
obtenir resposta afirmativa: Can Domènec, a Tordera; Can Canyamars, a
Dosrius; Castellar d’Índies, a Sant Cebrià, i Font
Montnegre, a Sant Iscle.

Una gran vela protegeix el jaciment
romà de Torre Llauder de Mataró
LL.M. / Mataró

●

L’Ajuntament de Mataró ja ha instal·lat la vela
per protegir les restes arqueològiques de la vil·la
romana de Torre Llauder.
Aquesta actuació és prèvia
a la restauració dels mosaics ja que, a conseqüència de les inclemències
meteorològiques, s’estaven fent malbé. D’aquesta
manera, la vela cobreix les
estances i els espais on hi
ha mosaics, en una super-

fície de 465 m². Té catorze
punts d’ancoratge sobre el
terreny de diferents tipus i
un pal que suporta l’envelat de gairebé 8 metres. El
regidor de Cultura, Sergi
Penedès, va assegurar que
la instal·lació de la coberta, que ha costat 198.360
euros, s’ha fet sobre elements del jaciment que no
són originals. Tot i disposar ja de la vela, Penedès
va admetre que la restauració dels mosaics no co-

mençarà, com a mínim,
fins d’aquí a un any. La recuperació dels mosaics serà costosa ja que, segons
explica el regidor, s’haurà
de fer servir una nova tècnica basada en la retirada
del formigó que es va aplicar als anys vuitanta per fixar les tessel·les. Es calcula que cada una de les cinc
estances que tenen mosaics necessiten una inversió aproximada d’uns
60.000 euros.

Una vela protegeix les restes de Torre Llauder. / LL.M.

