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Calella diu que l’ACA frena el
projecte per cobrir la riera perquè
ara vol que es faci més ampla
L’Ajuntament manté que la revisió significa endarrerir i encarir les obres
TERESA MÁRQUEZ / Calella

Fre al projecte de cobriment de la
riera Capaspre de Calella. L’Agència
Catalana de l’Aigua (ACA) no ha
donat el vistiplau a l’estudi presentat
●

Sorpresa a l’Ajuntament
de Calella per la decisió de
l’ACA de no aprovar el
projecte de cobriment de
la riera Capaspre i, encara
més, per la nova demanda
d’ampliar el cabal actual.
Segons va explicar ahir el
regidor d’Urbanisme, Xavier Gaset (PSC), l’ACA
va comunicar al consistori
que l’estudi elaborat per
l’empresa d’enginyeria
Dopec no rebria el vistiplau corresponent per
començar les obres. Gaset
es va mostrar contrariat
pels criteris del Departament de Medi Ambient.
«Tenim constància que els
tècnics encarregats de
l’estudi van visitar l’ACA
per conèixer les directrius
que s’havien d’aplicar en
aquesta obra i ara no entenem aquest nou episodi»,
va dir el regidor.
L’actuació urbanística
aprovada per l’Ajuntament, amb un cost que supera els dos milions d’euros, consisteix a aixecar
murs de contenció a la part
exterior de la riera perquè
aguantin el pes de la llosa
que s’ha de posar sobre i
que l’estructura actual no
suportaria. «Ara ens demanen que un cop construïts els nous murs s’enderroquin els actuals i
s’ampliï el cabal actual per
permetre circular més volum d’aigua», assenyala
Xavier Gaset, que afegeix
que s’ampliaria en més de

per l’Ajuntament i, segons el govern
local, demana que es modifiqui i que
s’ampliï el cabal actual. El consistori
considera que la decisió perjudica el
calendari previst i significa endarre-

rir i encarir les obres. Les dues administracions tenen pendent una reunió
per intentar desencallar l’actuació,
que tenia un cost inicial d’1,8 milions d’euros.
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El PP denuncia que Mataró
canvia l’esportista de l’any
a última hora perquè en
troba un amb més mèrits
LL.M. / Mataró

El PP de Mataró ha denunciat que després que el
jurat de la Nit de l’Esport
hagués decidit qui seria el
millor esportista de la ciutat de l’any passat, s’ha
convocat de nou els membres per canviar-lo per un
altre perquè té més mèrits
esportius. Segons explica
el portaveu del grup municipal, el 24 de gener, i després de reunir-se fins a tres
vegades, el jurat va decidir
a qui havia de donar el premi, però posteriorment
van aparèixer noves informacions sobre el currículum d’un dels finalistes,
que inicialment havia quedar rebutjat, que fa que el
Patronat Municipal d’Esports es replantegi la decisió, es faci una nova votació i s’esculli un nou guardonat. Per Mojedano, «no
és raonable que dotze dies
després de seleccionar la
persona a qui s’havia de
premiar es faci una nova
assemblea per canviar de
parer». Tot i insistir que la
●

intenció del PP no és desprestigiar aquest esdeveniment que anualment premia els millors esportistes
de la ciutat, el portaveu denuncia que el canvi s’ha fet
d’una manera precipitada i
malament. «Entenem la
posició d’algun membre
del jurat que ha anunciat la
intenció d’abandonar-lo si
no es manté la votació feta», diu Mojedano.
Fonts de l’Ajuntament
de Mataró s’han limitat a
dir que els possibles canvis formen part del procés
i de les deliberacions típiques d’un jurat. A més, defensen que s’ha actuat correctament ja que s’han seguit les indicacions del reglament de la Nit de l’Esport, segons el qual els
membres que han de decidir el guanyador poden
reunir-se les vegades que
creguin oportunes. L’entrega de premis està previst fer-la el 16 de febrer,
el mateix dia que s’inaugurarà el nou pavelló de
Cirera.

Imatge d’arxiu de la riera Capaspre de Calella, que es vol cobrir. / QUIM PUIG

tres metres l’amplada de la
riera. Aquesta modificació
significa més temps per refer el projecte i un increment important del cost final. Per aquest motiu, el
consistori reclama una
reunió urgent amb els tècnics de l’ACA i de l’empresa responsable de l’estudi «per intentar trobar
una solució beneficiosa
per a totes les parts». L’objectiu inicial era poder cobrir la riera entre l’N-II i el
passeig de les Roques
aquest any. Encara quedarà, però, la urbanització de
l’espai.

Subvenció, sí o no?
La recerca de subvenció per poder convertir la
riera Capaspre en una gran avinguda que enllaci
l’N-II i el passeig marítim és plena d’entrebancs i
de versions contradictòries. El darrer episodi fa referència a una partida d’un milió d’euros inclosa
dins els pressupostos de l’Estat per a aquest any. El
grup majoritari a l’oposició, CiU, assegura que gràcies a una esmena del seu grup al Senat es va incloure la partida específica per a l’obra. Per la seva
banda, el govern d’ERC i el PSC recorda que
aquests diners no són finalistes i que es destinen a la
millora general de les rieres del Maresme. L’ACA,
com a gestora d’aquestes infraestructures, ha de decidir a quins projectes concrets es dóna la partida
designada per l’Estat. En tot cas, mantenen que de
moment no hi ha res segur.
●

왘 Protesta d’amos de gossos a Mataró. Un grup de
propietaris de gossos van protestar dimecres al parc Central de Mataró per reclamar un espai on puguin deixar
lliures les mascotes sense que els posin una multa. Els
amos denuncien que se senten perseguits per la policia local i demanen una major permissivitat. / LL.M.
PUBLICITAT

El nou CAP de Tordera podria
començar a funcionar l’any vinent
T. MÁRQUEZ / Tordera

Tordera vol tenir enllestit l’any vinent un nou centre d’atenció primària
(CAP), que haurà de substituir l’actual, situat al
carrer de Sant Ramon. Segons va avançar l’alcalde,
Joan Carles Garcia (CiU),
la construcció del nou centre no respon a una manca
de recursos actual, sinó «a
una previsió amb vista al
creixement futur». «Si vo●

lem estabilitzar la població en 25.000 habitants
ens calen equipaments que
pugin donar resposta a tots
els veïns», assenyala Garcia. L’obra, que adjudicarà
aquest any el Departament
de Salut, costa 2,1 milions
d’euros, que assumirà directament la Generalitat, i
s’aixecarà en uns terrenys
a prop de la nova piscina.
L’equipament constarà
de tres plantes: una de des-

tinada a les consultes, la
segona per a aules i despatxos, i la tercera per a
aparcaments i subministrament. «Ocuparà uns
1.500 m² d’un solar de
2.200 m²», precisa l’alcalde, que afegeix que serà el
doble de gran que l’actual,
i tindrà una plantilla d’una
vintena de metges. «En
cas de necessitat, el centre
podria arribar a ampliar-se
un pis més, però el projec-

te aprovat ja està pensat
per donar servei suficient», apunta. Garcia insisteix a dir que el nou
CAP no respon a una necessitat actual, sinó que és
una aposta pels propers
anys i una garantia de previsió. «Segons dades del
Departament de Salut,
Tordera és el municipi del
Maresme que menys malalts té assignats per metge», corrobora l’alcalde.
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Centre de curtes i llarges estades. Centre de dia.
Situada al mig del poble. Bona comunicació.
Grans sales d’estar i terrasses. Cuina pròpia.
Hab. individuals i dobles amb TV de plasma.
Metge, infermera, personal gericultor.
Fisioterapeuta, perruqueria, psicòloga, animació...
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