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TORDERA

Tret de sortida al
teatre per a escolars
Uns 7.000 alumnes des
d’educació infantil fins a batxillerat de centres de Tordera,
Palafolls, Pineda de Mar, Santa Susanna, Malgrat de Mar i
Fogars de la Selva assistiran
com a públic a alguna de les
propostes programades dins
la campanya de teatre escolar
que organitza el Teatre Clavé
de Tordera. L’espectacle Papirus, de la companyia Xirriquiteula Teatre, ha estrenat la
programació, que s’allargarà
durant set mesos i disposarà
de tretze propostes que com-

binen la dansa, la música, el
teatre i les titelles. La propera
cita serà Bingo Royale, adreçat a alumnes d’ESO i, a continuació, La dansa del sol, de
la companyia La Botzina. El
novembre estarà ocupat pels
espectacles Pitos a dojo i Los
juegos del ingeniero Calder. La
proposta teatral Contes del
Terrat tancarà el 2010 i el
2011 inclourà muntatges musicals com ara Beta 15, titelles
amb Elm ploramiques i dansa
amb Parapapel, entre molts
d’altres. ■ EL PUNT
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ARGENTONA

Nou espai per Benestar Social
Argentona va presentar en
societat aquest dissabte passat les noves dependències
del Departament de Benestar
Social. El nou espai s’ubica
ara a la segona planta de
l’edifici de l’ajuntament des-

prés que al mes d’agost es
traslladessin des de l’edifici de
La Velcro. Les noves dependències ocupen una superfície de 200 m² i la seva adequació va costar uns
200.000 euros. ■ EL PUNT
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DOSRIUS

CALELLA

Reforma dels
consultoris
mèdics

Reagrupament
inaugura un nou
local a la comarca

La Generalitat ha donat llum
verd a la subvenció de 14.602
euros per la remodelació del
consultori local de Can Massuet i el condicionament del
consultori local de Canyamars. En el cas de Can Massuet servirà per millorar el sistema de calefacció, mentre
que pel que fa al consultori de
Canyamars la subvenció permetrà l’arranjament de la façana de l’edifici i la resolució
de problemes relacionats
amb la humitat i la part de
fusteria. Es dóna la circumstància que l’import satisfà al
cent per cent les demandes
de l’Ajuntament, que d’aquesta manera espera donar un
servei més adequat a la població dels nuclis de Can Massuet i Canyamars en matèria
sanitària. ■ EL PUNT

La formació Reagrupament
va inaugurar el dissabte dia 16
un nou local a la comarca del
Maresme, en concret a la ciutat de Calella. Van actuar com
a padrins de l’acte la vicepresidenta del partit, Ruth Carandell, i l’alcalde d’Arenys de
Munt i número dos a la llista
per la circumscripció per Barcelona, Carles Móra. Tots dos
van emfatitzar la importància
de disposar d’espais des d’on
transmetre als ciutadans els
valors que defensa la formació. El mateix dissabte també
es va obrir el local que Reagrupament té a Sant Pol.
Amb aquest ja són quatre les
seus de Reagrupament a la
comarca del Maresme amb
presència estable també a
Mataró i a Arenys de
Mar. ■ EL PUNT

Els empleats de l’Hospital
de Mataró porten al jutjat
la retallada de salaris
a La jutgessa va suspendre ahir el judici, perquè vol agrupar totes les

demandes contra el Consorci Sanitari del Maresme en un únic procediment
Lluís Martínez
MATARÓ

Els treballadors de l’hospital de Mataró han decidit
portar als jutjats el conflicte laboral que mantenen
amb el Consorci Sanitari
del Maresme per la retallada d’un 5% del sou. El judici, que s’havia de fer ahir,
es va suspendre perquè la
magistrada vol agrupar totes les demandes que els
empleats han interposat
contra el consorci en un
únic procediment. Segons
va dir l’advocada del collectiu de treballadors, Anna Huertas, s’han presentat tres denúncies: una en
l’àmbit hospitalari, una altra en l’àmbit de l’atenció
primària i, finalment, la
del sociosanitari pel mateix motiu. “La rebaixa,
que s’aplica sobre tots els
conceptes retributius des
del juny és il·legal i no està
ajustada a dret, perquè
vulnera l’aplicació del conveni col·lectiu”, va afegirhi la lletrada, que exigirà
que la reducció de sous es
deixi sense efecte, que es
retornin els diners que
s’han descomptat i s’indemnitzi els treballadors
per danys i perjudicis.
Huertas considera que

Un grup de treballadors es va concentrar ahir davant dels jutjats de Mataró ■ LL.M.

corda que els empleats ja
tenien el sou congelat des
de feia dos anys. Si res no
canvia, el judici es podria
celebrar el proper 25 de
novembre.
La directora de Recursos Humans del Consorci
Sanitari del Maresme, Maria Antònia Velasco, va defensar ahir que l’únic que
han fet és seguir al peu de
la lletra el que manava el
decret del govern català
sobre la reducció salarial i
puntualitza que la mesura
va arribar després que es

retallessin un 3,21% els ingressos que rep la institució dels pressupostos de la
Generalitat. “El decret era
d’obligat compliment i no
teníem capacitat per oposar-nos”, admet la directora de Recursos Humans,
que recorda que la justícia
ja els ha donat la raó en
una sentència recent a Girona que estipula que el
decret és una norma de
rang superior al conveni
col·lectiu i que per tant, “la
retallada de sous s’ajustaria a la legalitat”. ■

S’obren 40 expedients per
l’ordenança de civisme

sorra de la platja els mòduls prefabricats dels lavabos. D’altra banda, i amb
l’objectiu de recordar a la
població l’entrada en vigor
d’aquesta ordenança, s’ha
creat un cos amb una dotzena d’agents cívics de caràcter voluntari. Aquests
agents, a més de rebre formació, tenen la funció de
detectar les infraccions i
comunicar-les tot seguit a
a l’Ajuntament. Les sancions lleus poden arribar
fins als 750 euros, mentre
que les molt greus arriben
fins als 3.000 euros. ■

la interpretació que fa la
direcció del Consorci Sanitari del Maresme sobre
l’aplicació del decret de la
Generalitat no és correcta, ja que els més de 1.900
treballadors maresmencs
afectats tenen regulades
les seves relacions laborals
a través del conveni collectiu de la xarxa hospitalària d’utilització pública
(XHUP). “Tot i això s’ha
aplicat la retallada com si
fossin funcionaris quan en
realitat no ho són”, es
queixa l’advocada, que re-

SANT ANDREU DE LLAVANERES

Ll.A.
SANT ANDREU DE LLAVANERES

En només tres mesos,
Sant Andreu de Llavaneres ja ha obert 40 expedients sancionadors per
l’incompliment de la nova
ordenança de civisme, que
va entrar en vigor l’1 de ju-

liol passat. La multa més
elevada va correspondre a
tres joves que van ser sancionats amb 6.000 euros
per fer destrosses en el
mobiliari urbà del municipi. Un altre dels comportaments sancionats va ser el
d’una parella que, a plena
llum del dia, mantenia re-

lacions sexuals en un parc
del poble. A partir d’aquí,
altres accions incíviques
destacades que es van detectar en els primers mesos d’aplicació de la normativa van ser el fet de
llençar les bosses d’escombraries al contenidor des
del cotxe i fer caure a la

