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EL PUNT
DIVENDRES, 10 DE SETEMBRE DEL 2010

MATARÓ

ONZE DE SETEMBRE

Arenys de Munt tornarà a
acaparar el protagonisme
l’endemà de la Diada
a L’Ajuntament de Tordera ha regalat als veïns prop d’un miler de senyeres

perquè engalanin els balcons i al Masnou inauguren una zona esportiva

Denuncien l’ús
electoralista
dels centres de
menors
a La Fedaia demana comprensió a la

societat per evitar situacions com les
que s’han viscut a Mataró
LL.M.
MATARÓ

La Federació d’Entitats
d’Atenció i Educació a la
Infància i l’Adolescència
(Fedaia) va denunciar
ahir la “desinformació”
que promouen alguns partits polítics amb l’objectiu
de treure rèdits electorals
de l’oposició veïnal als centres de menors. El president de la federació i director gerent del Centre de
Formació i Prevenció Mas
Sant Jordi de Mataró, Jaume Clupés, es va referir al
suport que el PP ha donat
als veïns contraris al centre que s’ha de traslladar al
barri del Pla d’en Boet.
La federació va lamentar “l’estigmatització” que
es fa dels menors que es
troben sota tutela de l’administració i va recordar
que es tracta de nens “que

es troben en situacions familiars greus que requereixen ser protegits i separats temporalment de les
seves famílies”. Com que
no és el primer cop que un
servei residencial genera
malestar abans d’obrir, la
Fedaia va demanar el suport de la societat per evitar conflictes com el que es
viu a Mataró, en què els infants que es troben desemparats o en risc d’exclusió social veuen el rebuig de la gent amb la qual
han de conviure. “Quan hi
ha casos de maltractament, tothom s’aixeca i
demana comptes de per
què no s’ha retirat la tutela
d’aquest infant, però quan
aquests mateixos nens arriben a viure en un barri, la
comunitat els rebutja”, va
afegir-hi la vocal de la junta directiva de la Fedaia,
Conxi Martínez. ■

Elena Ferran
ARENYS DE MUNT

Arenys de Munt es pot dir
que tindrà una doble Diada. A més dels actes institucionals, l’endemà vol recordar que va ser el primer
municipi a fer una consulta popular sobre la independència. Per això ja es
va començar a instal·lar
ahir el monument que
simbolitza les quatre barres amb l’estelada al cap de
munt. A davant, s’hi col·locarà la pedra amb la forma
de la inicial del poble.
S’han previst per l’aplec
parlaments i activitats durant tot el dia.
D’altres
poblacions
també celebraran la Diada
amb les ofrenes florals i
discursos reivindicatius.
A Malgrat de Mar una
trentena d’entitats amb el
suport dels grups de l’oposició, ERC, CiU i ICVEUiA, recuperen la celebració de l’ofrena floral al
parc de Can Campassol
que des de fa uns anys havia deixat d’organitzar-se
des de l’Ajuntament. A Pineda, ERC de la seva part
té previst fer un acte a la
plaça d’Espanya per reclamar que se li canviï el nom
per la del filòleg Joan Corominas, que va viure els últims anys al poble, on va
morir. A Calella i Teià, avui

El monument per la independència es va instal·lar ahir al parc de Can Jalpí ■ E.F.

Artesans a la
riera i puntaires
a Nova York
—————————————————————————————————

Els artesans i les puntaires
ocuparan com cada any per
la Diada la riera d’Arenys de
Munt. La fira d’artesania arriba a la vint-i-sisena edició
i coincideix que una delegació de vuit puntaires ha
marxat a Nova York per
participar en els actes d’homenatge de l’11-S. Convidades per la delegació de Catalunya, mostraran tallers
de puntes al Central Parc.

al vespre tindrà lloc la
marxa de les torxes que diversos municipis organitzen a favor de la independència. A Premià de Mar,
Òmnium Cultural ha organitzat una xerrada també
aquest vespre a càrrec de
Miquel Strubell amb el títol De Nació a l’Estat Nació. La plataforma Premià
de Dalt Decideix ha delegat a la periodista i veïna
del poble Dolors Genovés
que faci el parlament de la
Diada. Un dels darrers treballs de Genovés va ser el
documental Adéu, Espanya?”, contextualitzat en
el clima de consultes popu-

826104-1011327®

Un moment de la roda de premsa, ahir al matí, dels
representants de la Fedaia a Barcelona ■ FEDAIA

comprem

or

El PP es referma en les crítiques

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

que defensa que en cap
moment es discuteix la feina d’atendre els infants,
apunta que l’única implicació en l’afer va ser la de recollir la inquietud d’un grup
de veïns. Tot i això, Mojedano continua pensant que la
parròquia del barri del Pla
d’en Boet no és el millor indret per ubicar-hi un servei
com aquest.

Joies, rellotges, monedes, diamants
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El cap del grup municipal
del PP de Mataró, Paulí Mojedano, s’ha refermat en les
crítiques que va fer en el
ple. Tot i lamentar el clima
que va generar la polèmica,
el popular creu que l’enfrontament amb l’alcalde
“no va ser fruït de la casualitat, sinó producte d’una
estratègia perfectament
planificada pel PSC”. El PP,

lars. Al Masnou, els actes
de la diada tindran com a
colofó final la inauguració
de les pistes de monopatí i
de voleibol de la zona esportiva de Pau Casals.
Sant Vicenç de Montalt
combinarà els actes institucionals per la Diada amb
un espectacle de nit. Audiència i Real, a càrrec de
l’actor Toni Albà, presentarà un rei ocasional que
respondrà les preguntes
que li pugui fer el públic en
una insòlita roda de premsa. Tordera ha regalat als
veïns prop d’un miler de
senyeres perquè engalanin els balcons. ■
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