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MARESME

BAIX LLOBREGAT

Cremen a Begues la bandera
espanyola de l’ajuntament
a Els brètols també van fer pintades a la façana del consistori i als caixers
automàtics a L’equip de govern decideix avui si en presentarà la denúncia
La Fira Mercat del Ram de Tordera se celebra aquest any
el cap de setmana de l’1 i 2 d’abril ■ T.M.

Tordera manté
la Fira del Ram
tot i la crisi
a La mostra, amb

menys pressupost,
omplirà el parc
Prudenci Bertrana

T. Márquez
TORDERA

La Fira Mercat del Ram de
Tordera celebra aquest
any la 35a edició i es manté en el calendari malgrat
les retallades pressupostàries i la mala salut de les finances municipals. Amb
un missatge optimista el
govern local de CiU assegura que la trobada del cap
de setmana que ve al parc
Prudenci Bertrana “man-

tindrà la qualitat, optimitzant al màxim els recursos”. Un centenar d’expositors participaran en la
mostra
multisectorial
d’accés gratuït que inaugurarà divendres el president de la Diputació, Salvador Esteve. Tal com destaca el regidor de Promoció Econòmica, Jordi Camó (CiU), la presència de
la xarxa d’entitats locals
és un dels valors més destacats de la fira que aquest
any presenta com a principals novetats una redistribució dels estands i de la
zona d’activitats que retornen a la part posterior
del recinte firal. ■

David Brugué
BEGUES

Després de la polèmica per
la bandera espanyola a
l’Ajuntament de Sant Pol
de Mar i la consigna de la
delegada a Catalunya del
govern espanyol, María de
los Llanos de Luna, en el
sentit que denunciaria els
consistoris que no la fessin
onejar, ara ha estat Begues qui ha tingut problemes amb aquest símbol de
l’Estat, però per motius diferents. Uns desconeguts
van cremar la bandera espanyola la nit de divendres, van fer pintades a la
façana amb consignes a favor de la vaga general de
dijous i van fer un grafit al
balcó amb el dibuix de l’estelada. A banda d’això,
també van fer pintades als
caixers automàtics de les
entitats bancàries. La policia local va ser la que va detectar la bretolada.
El regidor de Governació de Begues, Sadurní
Vendrell, es va manifestar
ahir contrariat per l’incident, sobretot pel que considera un atemptat contra

una institució pública. Al
seu parer, el més important no és quina bandera
es va cremar, sinó que
s’ataqui l’Ajuntament. A
banda, però, també es
mostra disgustat pel fet
que hagi estat, precisament, la bandera espanyola la que s’hagi malmès:
“Molesta sobretot perquè
en el moment en què estem n’hi ha que podrien
pensar que tots els que tenim un sentiment catalanista som una colla de brètols”, argumenta. Els representants de l’Ajuntament es reuniran avui
amb els cossos policials
abans de decidir quines
accions s’emprenen, però
la voluntat, diu Vendrell,
és que els responsables no
tinguin la sensació que poden actuar impunement.
Per la seva banda, el
grup del PP ha denunciat
els fets i ha titllat els seus
autors d’“intransigents i
antidemòcrates”. Hi afegeixen que aquests fets estan precedits pel caldo de
cultiu “que estan posant
en escena els independentistes radicals”. ■

La bandera espanyola de Begues, socarrimada ■ ACN

MARESME

Pineda vol fer
ara el tanatori
al cementiri
a L’Ajuntament

té pendent un
contenciós amb un
promotor privat

Teresa Márquez
PINEDA DE MAR

S’obre un nou capítol de la
llarga novel·la del tanatori
de Pineda. El govern del
PSC ha anunciat que ha
començat els treballs previs per a la redacció d’un
nou projecte de construcció d’aquest equipament

en el recinte del cementiri, una ubicació de la qual
ja s’havia parlat. L’edifici,
d’uns 900 m², tindria tres
sales de vetlla i una zona
per a cerimònies. L’obra i
el servei es donarien en
concessió a una empresa
funerària amb l’objectiu
que a l’Ajuntament no li
representés cap cost. Durant els últims anys, trobar un lloc on posar un tanatori ha estat un veritable maldecap per al govern socialista. Tots els
escenaris possibles s’han
anat desestimant pel con-

Imatge d’arxiu del cementiri de Pineda, on l’Ajuntament vol fer ara el tanatori ■ T.M.

sistori en especial arran
de la pressió dels veïns,
que no veien amb bons
ulls la posada en marxa
d’un servei funerari a
prop dels seus domicilis.
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Després d’haver estat rebutjat un tanatori en el
polígon industrial, també
ho va ser en uns terrenys
al costat de la comissaria
dels Mossos d’Esquadra i

en un solar a tocar de la
carretera N-II.
Precisament, la possibilitat o no d’aixecar l’edifici
en aquesta última ubicació
ha dut l’Ajuntament als

jutjats. L’empresa Cabré i
Junqueras va presentar
un contenciós al consistori
després que, un cop adquirit el terreny, des de l’Ajuntament se li denegués el
permís d’obres. “La compra es va fer amb el convenciment que era possible construir-hi un tanatori i les explicacions posteriors que ens van donar no
ens van convèncer”, explica el gerent de l’empresa,
Josep Maria Mons.
Mons va afegir que Cabré i Junqueras no disposen de més informació sobre aquest nou projecte
municipal de fer el tanatori al cementiri, però que
no descarta que l’empresa s’hi acabi interessant si
les condicions són bones.
La firma és capdavantera
al Maresme en serveis funeraris i gestiona altres
tanatoris a Calella, Canet
i Arenys de Mar. ■

