M AR E S M E

2
Tordera organitza
diferents tallers
de gestió
empresarial
● Tordera. La regidoria
de Promoció de la Vila
de Tordera organitza
dos tallers durant el
mes de març adreçats
especialment als usuaris del Servei d’Empresa i de Creació d’Empresa de l’Ajuntament.
Les sessions, de quatre
hores de durada cadascuna i que es faran a la
biblioteca, s’emmarquen dins un projecte
que té com a objectiu
conèixer quina és la situació de les empreses
assessorades a través
del Servei de Creació
d’Empresa, quina trajectòria tenen i quines
són les necessitats i
problemàtiques
que
han d’afrontar. Un dels
tallers –l’11 de març–
és de gestió empresarial
i un altre –el 13 de
març– de comercialització i màrqueting. / EL
PUNT

«Com t’ho fas de
tarda?» arribarà a
l’abril al jovent de
Pineda de Mar
● Pineda de Mar. La regidoria de Joventut de Pineda organitza la primera edició del Com
t’ho fas de tarda?,
adaptació del Com t’ho
fas de nit?, adreçat als
joves de 12 a 15 anys.
«L’objectiu és oferir
una alternativa a l’oci
del cap de setmana al
municipi, així com prevenir situacions de risc
entre els joves», diuen
fonts de l’Ajuntament,
que afegeixen que les
activitats es concentraran la tarda dels dissabtes del mes d’abril i que
la inscripció és gratuïta. / EL PUNT
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L’èxit de la rotonda provisional a l’N-II fa
que Arenys de Mar la vulgui mantenir
La demarcació de Carreteres ho veu bé i permetria que es construís un giratori més gran
LLUÍS MARTÍNEZ / Arenys de Mar

La instal·lació de la rotonda provisional
d’Arenys de Mar a l’N-II ha donat bon resultat.
El trànsit és més fluid i s’han eliminat algunes
cues per accedir al municipi. Tant és l’èxit que
●

En poc més de mig quilòmetre, l’N-II al pas per
Arenys de Mar tindrà en
pocs mesos tres rotondes.
Les que ja hi havia previstes construir a la zona comercial i davant de l’estació de Renfe i la nova, que
es farà davant mateix de la
riera. I és que la instal·lació, de manera provisional, d’un petit giratori per
millorar la circulació ara
que un tram de l’N-II està
en obres per renovar el clavegueram que hi passa per
sota, ha resultat ser un encert. Segons el govern municipal, veïns, conductors i
fins i tot els agents de la
policia local, s’han adreçat
a l’Ajuntament per felicitar-los i per demanar-los
que no la treguin, tal com
estava previst, quan acabin
els treballs de millora de
les clavegueres.
Tot i que encara no tenen la confirmació oficial,
el regidor de Territori i
Sostenibilitat,
Joaquim
Ponsarnau (PSC), confia
que finalment es pugui
portar a terme l’actuació.
El Ministeri de Foment ja
ha encarregat un projecte i
segons Ponsarnau, estaria
disposat a fer les obres.
«Es tracta d’una iniciativa
més per pacificar més
l’N-II i substituir els semàfors que actualment regulaven l’accés cap al centre
de la vila», assenyala el regidor. Les obres del giratori, que seria més gran que
l’actual, també anirien
acompanyades de l’ei-

ha encarregat la redacció del projecte. Les
obres del giratori també anirien acompanyades
de l’eixamplament de la vorera del carrer Platja
Cassà, situat davant mateix de l’N-II, que perdria un dels carrils en direcció a Barcelona.

ha tingut, que l’Ajuntament ha demanat al Ministeri de Foment poder-ne construir una de fixa. L’alcalde, Ramon Vinyes (PSC), va assegurar que encara no hi ha la confirmació oficial, però també va puntualitzar que l’Estat ja

La petita rotonda de l’N-II a l’entrada principal d’Arenys de Mar es convertirà en un giratori fix./ LL.M.

xamplament de la vorera
del carrer Platja Cassà, situat davant mateix de
l’N-II, perquè la carretera
perdria també un dels carrils en direcció a Barcelona i dels quatre que actualment té, passaria a tres. La
proposta obligarà l’Ajuntament a canviar, per tant,
el projecte de reurbanització del carrer Platja Cassà.
«La modificació comportarà fer un esforç econòmic suplementari», reconeix Joaquim Ponsarnau.

Pel que fa a les altres
dues rotondes, l’alcalde
d’Arenys de Mar, Ramon
Vinyes (PSC), va assegurar que es construiran
aquest mateix any. La primera, a l’altura de la zona
comercial, ha de convertirse en el primer pas per fer
la variant de la B-511, que
actualment passa pel mig
del municipi; i la segona,
ha de servir per accedir
amb més seguretat al pàrquing de l’estació de Renfe.

Reubicar la puntaire
La construcció d’aquesta nova rotonda al capdavall de la riera d’Arenys de Mar obligarà, però, a reubicar el monument a la puntaire que hi ha al peu de
l’N-II. Els primers esbossos del projecte preveuen
afectar aquest parterre, perquè el giratori serà més
gran. Per trobar un altre lloc a l’escultura, un dels
condicionants és que ha de mirar el mar i per tant
s’ha de buscar un altre emplaçament que compleixi
aquesta condició. El govern local, però, encara no
ha triat l’espai. El monument a la puntaire es va inaugurar el 2003, és obra de l’arenyenc Cèsar Cabanes i es tracta d’una reproducció en bronze de dos
metres d’alçada de la terracota original.
●
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