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Malgrat rebaixa un
30% el pressupost i
manté els serveis

Jordi Solé
guanya el III
Premi Helena
Jubany

Amplien el pla
de sanejament
fins al 2013

a La retallada en les inversions per al 2011 i la congelació

dels impostos marquen els números per a l’any vinent
T. Márquez
MALGRAT DE MAR

Imatge d’arxiu del ple de Malgrat de Mar ■ T.M.
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17,4

milions és el

pressupost per al 2011, que
representa una rebaixa del
30,25% respecte a aquest any.

pals aportacions se les enduran el centre cívic del
barri del Castell i la Verneda, les obres de la piscina
coberta i la urbanització
d’un tram de la riera.
Els números presentats pel govern del PSC i el
PP no van convèncer
l’oposició, que va votar-hi

SOCIETAT

Mataró difon els
drets humans
Ll.M.
MATARÓ

La sala d’exposicions de
Caixa Laietana de Mataró
acull fins al 9 de gener que
ve la mostra itinerant que
pretén difondre la Carta
Europea de Salvaguarda
dels Drets Humans a la
Ciutat. L’exposició s’estructura en deu àmbits,

cadascun dels quals
desenvolupa una idea clau
del document. A més, cada
concepte es planteja en
tres nivells diferents. La
producció es complementa amb un audiovisual que
recull actuacions municipals respecte als principis
de la carta europea i un joc
interactiu sobre els continguts de la mostra. ■

en contra, en el cas de CiU,
i que es va abstenir, en el
cas d’ERC i ICV-EUiA.
Teresa Verdaguer, portaveu republicana, va insistir en la despesa que origina l’àrea de Seguretat
Ciutadana, “que amb 3,2
milions s’endú un 18,76%
del pressupost”.
Segons la cap del grup
de CiU, Neus Serra, el govern local no facilita tota la
informació als grups de
l’oposició, i va insistir que
calia una revisió urgent
dels lloguers que paga
l’Ajuntament per a determinats locals. Una crítica
que també va fer seva el regidor ecosocialista Josep
Maria Lasheras. ■

El periodista i escriptor de
Sabadell Jordi Solé ha estat el guanyador del III
Premi Helena Jubany de
narració curta o recull de
contes per ser explicats
per la seva obra Blanc. El
jurat del guardó, que es va
entregar dijous a Can Palauet de Mataró, va destacar “la prosa fresca, fluida i
suggeridora d’imatges”
del relat de Solé, així com
“la capacitat, a partir d’un
fet real, de capgirar-lo i ferne un altre de creïble”.
L’obra explica la història
d’un noi que havia de ser
químic, seguint la tradició
familiar, i que acaba treballant al zoo de Barcelona
amb els animals, l’afició
que més l’apassiona. La seva felicitat serà total quan
arriba a fer-se càrrec del
goril·la blanc més famós:
en Floquet de Neu. El relat, segons l’autor, pretén
redescobrir “un terrible
secret” de la història
d’aquest goril·la. El premi
és impulsat per la família
de la mataronina Helena
Jubany, que va morir assassinada el 2001, amb
l’objectiu de mantenir viu
el seu record i encomanar
el seu gust per la lectura, la
creació literària i la narració oral. Està previst que
l’edició de Blanc es publiqui a principi del març vinent, a càrrec de l’editorial
Tantàgora. L’edició serà
il·lustrada i inclourà, a
més del text escrit, la narració oral de l’obra i una
versió signada amb llengua de signes catalana. ■

a El govern de CiU i el PP demana un

préstec de quatre milions d’euros
T. Márquez
TORDERA

El darrer ple de Tordera va
aprovar, amb els únics
vots a favor del govern de
CiU i ERC, una ampliació
del pla de sanejament que
el consistori va començar
a aplicar el maig d’aquest
any. Es tracta d’allargar-lo
fins al 2013 i de demanar
un crèdit –amb el beneplàcit de la Generalitat– de
quatre milions d’euros a
retornar en un període de
deu anys.
Segons va argumentar
l’alcalde, Joan Carles Garcia (CiU), aquesta mesura
s’entén dins l’actual context econòmic del municipi i pels bons resultats obtinguts amb el primer pla,
que “ha aconseguit frenar
el nou dèficit de l’Ajuntament”. “Les mesures d’estalvi i de contenció que
vam començar a establir
han donat fruit i hem entès que podem ser capaços
de sortir de la crisi amb els
nostres mitjans”, va puntualitzar l’alcalde.
El pla planteja un seguit
d’accions en aquests tres
anys vinents que han
d’evitar l’endeutament,
com per exemple no incrementar la pressió fiscal sobre el contribuent, reactivar l’economia local en els
aspectes i àmbits en què
sigui possible, fer un ajustament de taxes municipals, no cobrir les places
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“Les mesures
d’estalvi i contenció
del pla aplicades fins
ara han començat a
donar fruit”
JOAN CARLES GARCIA
ALCALDE DE TORDERA (CIU)

vacants de l’Ajuntament
optimitzant els llocs actuals i reduir el consum
energètic.
Aquesta argumentació
per a la renovació del pla,
però, no va convèncer els
grups de l’oposició. El portaveu del PSC, Josep Romaguera, va assenyalar
que havia detectat “certes
incongruències en el pla,
com ara que es trenca
l’acord amb la Universitat
Politècnica però es manté
la persona responsable de
coordinar els estudis establerts amb aquest conveni”.
Albert Turon, cap dels
independents del MAT, va
insistir que el pla afectarà
també el pròxim mandat i
que “hauria estat interessant consensuar-lo amb
les altres forces”. ■
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“És un pressupost equilibrat i realista. De contenció en la despesa, però
mantenint els mateixos
serveis per als ciutadans”.
El regidor d’Hisenda de
Malgrat, Antoni Puignou
(PSC), va valorar els
comptes municipals per a
l’any 2011, que són de
17.390.150 milions d’euros, un 30,25% menys que
els d’aquest any. Una retallada que s’explica, entre
altres coses, per la retallada del 5% del sou dels treballadors públics i per la
impossibilitat de demanar
préstecs l’any vinent, en
aplicació del polèmic decret llei del maig passat.
Puignou va destacar que,
tot i aquesta obligació d’estalviar marcada pels moments de crisi actual, “la
situació financera de
l’Ajuntament és estable i
permet estar al dia en el
pagament als proveïdors”.
Paral·lelament
als
comptes consistorials, es
van aprovar els corresponents a la primera empresa municipal, Malgrat Turisme SL, que mourà un
pressupost de 387.630 euros. Puignou va insistir
que, tot i la contenció en
les inversions, a Malgrat
durant el 2011 les princi-
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Es convoca ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, pel proper
dia 23 de desembre de 2010 a les 12.30 h en única
convocatòria, a la seu de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de
Mataró (c/ Méndez Núñez, s/n), amb el següent
ORDRE DEL DIA:
Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’última Assemblea
General Ordinària.
1. Lectura i aprovació, si escau, del pressupost fet per la Junta
de Govern per a l’any 2011.
2. Torn obert de paraules.
Mataró, novembre de 2010
JOSEP MASÓ I ALIBERAS
Degà

