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Les urbanitzacions de Llavaneres i
Sant Pol són les menys preparades
contra els incendis forestals
Un estudi de les ADF diu que més de la meitat estan protegides contra el foc
ADELA GENÍS / Mataró

● Les urbanitzacions del Maresme
menys preparades contra els incendis forestals són les de Sant Andreu
de Llavaneres i Sant Pol de Mar. Un

Els serveis tècnics de les
agrupacions de defensa forestal han realitzat un estudi per saber quin és el grau
de preparació per prevenir
incendis a les urbanitzacions. La llei del Parlament és vigent des de l’any
2003 i estableix que els
veïns han de pagar les millores i, si no, ho han de fer
els ajuntaments de manera
subsidiària. Entre els municipis que encara no han
fet els deures pel que fa a
les franges perimetrals hi
ha Sant Andreu de Llavaneres, amb algunes de les
urbanitzacions més luxoses de la comarca, i Sant
Pol de Mar, que no ha facilitat les dades demanades
per fer l’estudi, encara que
segons les ADF no té les
franges a punt.
Altres municipis tampoc tenen la feina acabada
a les urbanitzacions, com
ara Arenys de Mar, Dosrius, Palafolls i Sant Vicenç de Montalt. Tot i això, l’estudi adverteix que
aquests pobles ja han demanat les subvencions a la
Generalitat per portar a
terme aquestes actuacions
abans del 15 de juny
d’aquest any. L’estudi va
ser publicat el mes de novembre passat i l’autor és
el tècnic de la Federació
d’ADF del Maresme Marc
Serra, en col·laboració
amb la Universitat de Girona. Entre els pobles que
han fet les franges hi ha

estudi de les agrupacions de defensa
forestal (ADF) determina quins són
els municipis que tenen més mancances a l’hora de prevenir el foc. De
les 73 urbanitzacions que han de

complir aquesta normativa, n’hi ha
41 que tenen la franja perimetral
executada. La conclusió de l’estudi
és que la prevenció dels incendis forestals al Maresme és favorable.
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Els veïns de Teià i el
Masnou es beneficiaran de
la supressió del peatge
d’Alella de la C-32
LL. ARCAL / Teià / El Masnou
● Els veïns de Teià i El

Masnou que passin vuit o
més vegades al mes en
dies laborables pel peatge
d’Alella, a l’autopista
C-32, també es podran beneficiar de la seva gratuïtat. La mesura entrarà en
vigor a partir de l’1 de febrer.
El cas de Teià, però,
amaga alguna curiositat.
Quan la Generalitat va
aprovar la mesura, mitjançant un decret de govern
del 27 de desembre, en lloc
d’incloure Teià a la llista
dels municipis beneficiaris de la mesura es va publicar per error Tiana.
L’alcalde de Teià, Andreu
Bosch (ERC), es va posar
en contacte immediatament amb la secretaria de
Mobilitat de la Generalitat
perquè s’esmenés l’error.
Bosch va explicar que la
Generalitat «ja s’ha compromès a publicar una resolució en què l’error quedarà esmenat». L’alcalde
de Teià, a més, va confiar

que aquesta resolució estigui publicada abans de l’1
de febrer, data en què entra
en vigor el descompte.
Bosch també va comentar que ja s’ha informat la
concessionària d’autopistes Acesa que mentre no
arribi la nova resolució doni instruccions a les entitats bancàries acollides al
sistema de descompte amb
oficines a Teià perquè acceptin i tramitin les expedicions de Teletac i les domiciliacions dels usuaris.
Per la seva part, Acesa ja
ha fet efectiva aquesta ordre. Tan l’alcalde de Teià
com el de Masnou, Eduard
Gisbert (PSC), es van
mostrar satisfets de poderse acollir a les bonificacions. Gisbert, però, va
considerar la mesura «insuficient». A més, va considerar «imprescindible»
la construcció d’una rotonda a la sortida de l’autopista i va apostar per
integrar els veïns de Premià de Mar en la bonificació.

Una de les urbanitzacions de Llavaneres no té franges contra els incendis. / LL.M.

Tordera, que va patir un
greu incendi el 2003, Teià,
Mataró, Calella i Alella.
Pel que fa al plànol de delimitació, l’estudi assegura
que 12 dels 20 municipis
que han analitzat tenen
aprovats pel ple de l’Ajuntament i tenen tramitat al
Departament de Medi
Ambient i Habitatge el
plànol de delimitació.
Els municipis d’Òrrius,
Vilassar de Mar, Vilassar
de Dalt, Caldes d’Estrac,
Cabrils, Canet de Mar i
Premià de Mar no tenen
urbanitzacions fora del nucli urbà.

ERC de Malgrat demana
esports nàutics a la platja

Per sobre de la mitjana
A Catalunya hi ha comptabilitzades 1.096 urbanitzacions que han de complir la llei relativa a les
mesures contra incendis forestals. D’aquest miler
d’urbanitzacions, n’hi ha 73 que es troben a la comarca del Maresme. Les ADF consideren que els
ajuntaments de la comarca estan complint i superen
la mitjana catalana. Així, dels 70 municipis de la
demarcació de Barcelona que han demanat les subvencions, n’hi ha 15 del Maresme. A Catalunya, un
total de 481 pobles van demanar subvencions.
L’any passat, la Generalitat va destinar gairebé 3
milions d’euros a fomentar les mesures de prevenció d’incendis. Amb aquests ajuts, l’objectiu era
tractar més de 840 quilòmetres i que les urbanitzacions amb franja de protecció arribessin a un 70% a
Catalunya.
●

T.M. / Malgrat de Mar

El grup municipal
d’ERC, a l’oposició de
l’Ajuntament de Malgrat,
presenta avui una moció al
ple en què demana que a la
platja hi hagi zones segures per practicar esports
nàutics. La proposta, presentada per la portaveu de
la formació, Teresa Verdaguer, vol que s’estableixi
«un espai segur per a la
pràctica del surf d’estel i
altres esports nàutics», so●

bretot a la platja de la Conca i també a la de la Punta.
ERC presenta la demanda
per dinamitzar l’activitat
turística local «més enllà
de l’oferta de sol i platja».
Els republicans també
proposen la creació d’una
comissió formada per
membres del teixit esportiu i del Consell de Turisme «per fer un pla de treball que permeti aprofitar
al màxim la promoció
d’aquestes activitats».
PUBLICITAT

La població del Maresme creix l’últim
any i supera els 400.000 habitants
ció de cada municipi i s’hi
pot veure que tots els municipis maresmencs han
guanyat habitants, tret
d’Òrrius. De fet, aquest
municipi, el menys poblat
de la comarca, ha perdut
per segon any consecutiu
habitants, un 6,34%, i ha
passat dels 315 als 295.
Entre les poblacions de
pocs habitants i que registra un augment més espectacular hi ha Dosrius, on

l’últim any la població ha
crescut un 9,18% i registra
4.469 veïns. També augmenten la població Sant
Vicenç
de
Montalt
(7,46%),
Palafolls
(6,83%), Tordera (6,53%)
i Sant Iscle de Vallalta
(6,48%). Els municipis
que creixen menys són
Alella (0,8%), Vilassar de
Mar (0,79%), Premià de
Mar (0,74%) i Teià
(0,54%). Aquestes dades

han estat recollides per
l’Observatori de Desenvolupament Local i es poden
consultar al web del Consell Comarcal.
A la capital del Maresme, a principi de l’any passat, hi vivien 118.748.
Unes dades que segons el
padró d’habitants municipal han anat augmentant
els darrers mesos, fins a arribar a superar els 120.000
habitants.

DESEMBÚS I NETEJA Clavegueres - Fosses sèptiques - Depuradores - Col·lectors
Piscines (a pistola) - Inundacions en locals i pàrquings (buidat i assecat amb
aspirador) - Filtres - Intercanviadors (600 bar) - Dipòsits de carburants - Transport
d’aigua per a piscines.
TRANSPORTISTES AUTORITZATS (T-298) Cisternes d’acer inoxidable
INSPECCIONS AMB CÀMERA SUBTERRÀNIA Diàmetres de 70 mm a 600 mm
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E.F. / Mataró

La població maresmenca ha crescut l’últim any
un 2,7% i ha superat el sostre dels 400.000 habitants.
Així, segons les dades oficials de l’Instituto Nacional de Estadística (INE) a
1 de gener del 2006, durant
l’any passat la població va
passar dels 398.502 habitants als 409.125. Les dades publicades per l’INE
fan referència a la pobla●

