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Tordera venç la grua

Vint consultes
per evitar
desnonaments
a Terrassa
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REPTE · L’Ajuntament aconsegueix desmuntar una estructura abandonada des de feia més de dos
anys CRISI · La davallada en la construcció deixa empantanegades moltes obres a mig fer
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a no hi és. La grua de quinze metres de la carretera
de Fogars de Tordera ja no
forma part de l’skyline del
municipi després de més
de dos anys d’haver aparegut al
paisatge urbà. Abans de Nadal,
l’Ajuntament va poder tirar endavant finalment l’ordre de desmuntatge després d’haver enllestit amb èxit un llarg i complicat
procés per retirar l’estructura de
ferro rovellada, que amenaçava
de caure en cas de temporal. Es
tanca així l’episodi clau d’una
campanya iniciada ara fa un any
des de l’àrea d’Urbanisme per
reordenar el panorama desolador
de les nombroses obres començades a la població però que la crisi
no va deixar acabar. El setge a les
grues era i és la part més vistosa
d’un treball que també inclou el
control del tancament de les
construccions i la neteja dels solars per part dels propietaris i/o
promotors sota advertència de
ser sancionats. Fins avui s’han
iniciat una vintena d’expedients i
totes les obres inacabades i aturades ja garanteixen la seguretat
i la salubritat necessàries.
La regidora d’Urbanisme, Rosa M. Salarichs (CiU), no amaga
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la satisfacció d’haver enllestit “la
bèstia negra” de tot el procediment. Malgrat que al final l’ordre
de desmantellament l’ha executat l’Ajuntament, ha fet servir
l’aval bancari de la construcció,
atès que els propietaris “estaven
il·localitzables”. En total, l’actuació ha pujat a uns 2.000 euros.
“L’operació va ser força aparatosa, amb tall de carrer inclòs, per
fer-se una idea de com n’era, de
necessari, intervenir com a

mesura de prevenció”, va puntualitzar la regidora. Les peces de
la grua descansen al mateix solar,
però ara ja no poden fer cap mal.
A banda d’aquesta actuació,
durant el 2011 també s’ha
aconseguit actualitzar els permisos d’una grua d’obra que els
tenia caducats des de feia temps i
la retirada d’una segona estructura al carrer Alcalde Vendrell, a
càrrec del promotor, després que
l’Ajuntament li requerís en

nombroses ocasions. “Abans
d’emetre l’ordre final d’execució,
el propietari va decidir retirar-la”,
va explicar ahir Salarichs.
L’esclat de la bombolla immobiliària va ser especialment greu a
Tordera amb la paralització
d’àmplies zones de desenvolupament, com és el cas de la Mullera,
a tocar de la carretera N-II, on
ara les canyes omplen els solars
on s’havien d’aixecar blocs de
pisos. ■
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Nova vaga a les llars
d’infants de Sitges

Terratrèmol de
2,7 graus a Sant
Cebrià de Vallalta

Les treballadores de les dues
llars d’infants municipals de
Sitges van convocar una segona jornada de vaga en contra de les retallades salarials,
ahir. A banda de protestar per
la reducció del sou de 300
euros mensuals, la plantilla
també reclama la paga extraordinària de Nadal, que encara no ha rebut.
Ahir, les famílies usuàries
de la llar d’infants El Cercolet
només van portar nou nens
dels 90 que estan inscrits al
centre; en el cas de la Moixiganga, que també té uns 90
infants matriculats, el centre
en va acollir 17. Les dues escoles bressol van funcionar
gràcies a uns serveis mínims
oferts per dues educadores
que van treballar durant tot el
dia a cada centre, una educa-

dora de reforç i la direcció.
Les treballadores van repartir ahir díptics per explicar
la seva situació laboral a la
ciutadania; així mateix, van
tornar a adreçar-se a l’Ajuntament per tornar a demanar
una reunió amb l’alcalde, Miquel Forns (CiU), i la regidora
d’Educació, Vinyet Lluís (Sitges Grup Independent). En
aquest sentit, la plantilla critica que Forns encara no l’hagi
rebut, tot i que les treballadores van sol·licitar la reunió el
24 d’octubre passat.
El personal de les llars d’infants va iniciar una sèrie de
jornades de vaga el 20 de desembre. Les pròximes protestes convocades estan previstes pel 26 de gener, el 14 de
febrer, i l’1 i el 20 de
març. ■ REDACCIÓ

Un terratrèmol de baixa intensitat, 2,7 graus en l’escala de
Richter, es va deixar sentir
ahir cap a les 9 del vespre al
nord del Maresme, però no va
causar danys. El sisme es va
percebre a Canet, Calella,
Arenys, Sant Pol, Sant Iscle i
Sant Cebrià. ■ REDACCIÓ
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Santa Susanna fa el centre cívic

Denuncien
acomiadaments
a Mataró

Santa Susanna ha començat
finalment les obres de l’esperat centre cívic, l’obra més
important del municipi, amb
un pressupost de 2 milions
d’euros i que inclourà també
un casal d’avis, la biblioteca
municipal, espais per a joves i
un hotel d’entitats. Els moviments de terra al solar a tocar
de la carretera N-II han co-
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mençat fa pocs dies. El complex social s’articularà al voltant d’una plaça i la biblioteca
tindrà accessos independents. A l’edifici, que ocuparà
uns 2.800 metres quadrats,
també s’hi instal·larà una entitat bancària, “pensada per
contribuir a les despeses
d’implantació i manteniment
del conjunt”. ■ REDACCIÓ

Dos treballadors vinculats a
l’Ajuntament, el director de
l’escola de música i el coordinador de Tres Roques, han denunciat que han estat acomiadats “de manera discriminatòria” i relacionen la marxa amb
motius polítics.■ REDACCIÓ

Durant les primeres hores
de funcionament de l’oficina d’intermediació hipotecària que promouen des
d’ahir el Col·legi d’Advocats i l’Ajuntament de Terrassa es van atendre una
vintena de sol·licituds de
famílies que no podien fer
front al pagament de les
hipoteques. Segons va explicar la regidora d’Habitatge, Lluïsa Melgares, des
del servei que s’ofereix a la
seu del Col·legi d’Advocats
se’ls ha donat dia i hora
per poder-se reunir amb
els advocats per estudiar
cada cas i perquè aquests
actuïn de mediadors amb
les entitats financeres per
evitar que s’acabin produint els desnonaments, ja
sigui proposant el pagament de lloguers més baixos que la mensualitat de
la hipoteca o la dació de
l’habitatge com a pagament.
Aquesta és la primera
oficina gratuïta d’aquestes característiques que es
promou a Catalunya en un
municipi en què s’ha calculat que aquest any es poden produir un miler de
desnonaments. ■

VALLÈS OCCIDENTAL

La patronal Cecot
difondrà
el domini “.cat”
La Cecot oferirà a les empreses associades descomptes
de fins al 50% durant el primer trimestre de l’any per registrar-se al domini “.cat”, segons l’acord que la Fundació
Cecot Innovació ha firmat
amb la Fundació Puntcat. El
director de la fundació vallesana, Abraham Arcos, assegura que així reduiran les despeses de les empreses “a
l’hora de plantejar estratègies
comercials i de comunicació
digital que vulguin incidir en el
mercat català”. ■ REDACCIÓ

