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CiU de Calella
anuncia un pla
local de dones
● Calella.
Coincidint
amb la celebració del
Dia Internacional de la
Dona Treballadora, que
es fa demà, el grup municipal de CiU de Calella ha anunciat la incorporació en el seu programa electoral d’un
pla local de dones, que
es desenvoluparia en
els propers quatre anys
si entrés en el govern.
Segons va explicar l’alcaldable, Montserrat
Candini, el pla s’estructura en tres àmbits:
posar en relleu el paper
de les dones en la societat; atendre millor
les seves necessitats i
demandes, i treballar en
totes les situacions que
discriminen les dones
com a ciutadanes. / EL
PUNT

ICV i GISC es
presenten junts
a Sant Cebrià
● Sant Cebrià de Vallalta.

Jordi Parés és el cap de
llista de la candidatura
de l’Entesa d’Esquerres
per Sant Cebrià de Vallalta, que dissabte passat va fer la presentació
oficial. La formació, liderada per ICV, integra
diferents sensibilitats
del municipi i agrupa
també el grup de Gent
Independent de Sant
Cebrià (GISC), que fa
quatre anys va obtenir
un regidor a l’Ajuntament. / EL PUNT

El pares d’una escola nova de Tordera
exigeixen que treguin els barracons
El centre La Roureda es va crear fa un any amb la promesa que aquest curs ja hi hauria l’edifici
TERESA MÁRQUEZ / Tordera

Una vuitantena de pares es van reunir ahir
davant l’ajuntament de Tordera per exigir la
construcció de la nova escola La Roureda, al
veïnat de Sant Pere. El centre va començar el
●

A banda dels barracons, la
llista de greuges que presenten els pares és llarga:
manca d’espais per a activitats, el pati dels petits sovint és un bassal d’aigua,
la pudor de les canalitzacions d’aigües residuals,
la ubicació perillosa perquè es troba al costat de la
carretera Gi-512 i a prop
de la via del tren, el centre
és molt a prop de l’estació
de distribució de les conduccions de gas i a l’entrada hi ha una torre d’electricitat. «Educació té els terrenys i el novembre passat
va adjudicar les obres, no
entenem per què s’ha aturat el procés», explica la
portaveu de l’AMPA, Mònica Ruscalleda, que es
queixa que «entre l’Ajuntament i la Generalitat es
passen la pilota i ningú no
fa res».
Ahir al matí, però, una
vuitantena de persones es
van reunir davant la porta
de l’ajuntament per reclamar «solucions a la precarietat amb què han de viure
els alumnes». Els representants de l’AMPA van
entregar nou-centes signatures de les famílies afec-

● L’empresa
elèctrica
Fecsa Endesa va confirmar ahir la construcció
d’una nova línia d’alta tensió de 110 kV i de deu quilòmetres soterrada al Maresme. El cable enllaça les
subestacions d’Iluro, a
Mataró, i de Sant Mateu, a
Premià de Dalt, i assegura
el subministrament elèctric a més de 48.000 clients
de la comarca.
La línia ha estat pressupostada en 6,8 milions
d’euros i creua els termes
municipals de Premià de
Dalt, Vilassar de Dalt, Cabrils, Vilassar de Mar, Cabrera i Mataró, «cosa que
la converteix en una de les
línies elèctriques soterrades d’alta tensió més llar-

gues de l’Estat espanyol».
Segons expliquen fonts
de la companyia, el cable
elèctric té una potència de
transport de 188 MVA i
«suposa un reforç de la seguretat en el subministrament de la comarca, en especial de la zona centre i
sud». «Si una de les subestacions tingués una eventual incidència, tot el seu
mercat es podria alimentar
des de l’altra», van assenyalar les mateixes fonts.
Les obres de la línia van
començar la primavera del
2006 i, segons Fecsa Endesa, «s’han pogut acabar
en un temps mínim d’execució gràcies a la col·laboració dels diferents
ajuntaments afectats i del
Consell Comarcal».

curs passat en barracons i en un espai provisional molt a prop d’una carretera, cosa que inquieta les famílies que veuen que fa més d’un
any que no es fa res per començar les obres. Els
pares van entregar a l’alcalde, Joan Carles Gar-

cia (CiU), nou-centes signatures reclamant
l’edifici promès i aquest els va convidar a assistir a una reunió amb els representants d’Educació, el dia 20 a Barcelona, «per aconseguir
desencallar el projecte».

Els pares de l’escola de Tordera parlen amb l’alcalde, Joan Carles Garcia. / T.M.

tades a l’alcalde, Joan Carles Garcia (CiU), que es va
comprometre a fer-les arribar a Educació.
En aquest sentit, Garcia
es va comprometre a posar
a disposició dels pares un
autocar perquè el puguin
acompanyar el proper dia
20 a una reunió a Barcelo-

na amb el Departament
d’Educació. «Des del mes
d’abril que la Generalitat
podia començar a fer les
obres del nou edifici de tipus industrialitzat, però ha
anat retardant l’actuació
fins ara», va assenyalar
l’alcalde, que va admetre,
però, que el consistori ha-

via tingut certs problemes
per tancar la compra dels
terrenys definitius per a
l’escola al veïnat de Sant
Pere. «No se’ns pot acusar
de posar pals a les rodes a
la construcció d’una escola que precisament vam
demanar que no es fes al
centre del municipi i sí en

un dels barris amb més població», va recordar l’alcalde, que va afegir que
l’objectiu és que les obres
deixin a punt unes instal·lacions «on el setembre
vinent tots els alumnes hi
puguin fer classe i no només una part».
Les famílies també van
arrencar de l’alcalde el
compromís d’instal·lar algun tipus de protecció entre la carretera i els barracons per evitar que algun
vehicle pugui topar amb
les construccions. «Fa
pocs dies, una furgoneta
va tenir un accident i va
quedar a menys d’un metre d’on comencen els barracons», va assenyalar
Ruscalleda.
El CEIP La Roureda va
començar a funcionar en
tres mòduls prefabricats el
curs 2005/06 als terrenys
del costat de la pista poliesportiva del veïnat de
Sant Pere. La situació
s’agreuja perquè l’espai
que ocupen ara ja no permet la instal·lació de cap
altre mòdul i si les obres
no comencen aviat no hi
haurà temps per enllestir el
nou edifici.

Veïns de les Esmandies de Mataró
diuen que la masia s’ha abandonat

Fecsa Endesa inverteix 6,8
milions en una línia d’alta
tensió al Maresme
EL PUNT / Mataró
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E. FERRAN / Mataró

Els veïns de Peramàs i
les Esmandies es queixen
de la deixadesa en què es
troba l’edifici municipal
que dóna nom al barri i que
ocupen com a centre cívic.
El president de l’entitat,
Pep Sivilla, no té problemes a dir que des que a
l’antiga masia del segle
XVII no hi ha dependències municipals, ni despatxos de regidors, està més
abandonat que mai. Segons denuncia, l’immoble
té goteres i l’entorn amb el
pati que té al darrere està
molt deixat. «La façana,
que està arrebossada amb
ciment, es podria esgrafiar
com estava originalment i
mostrar-la com un element
més del barroc que amaga
la ciutat turística que es
●

L’edifici de les Esmandies ara és un centre cívic. / E.F.

vol donar a conèixer a
fora», apunta el president
veïnal.
La realitat, però, és que
a l’immoble no s’hi ha fet
cap intervenció els últims
temps tal com reclamen
ara els veïns. Únicament

es va tancar el recinte, des
del carrer Mariano Andreu, amb una xarxa metàl·lica per evitar el fàcil
accés a tota hora als jardins de la casa. Actualment, a l’equipament només hi ha l’associació de

veïns i comparteix alguns
espais amb l’esplai Garbí i
provisionalment amb el
Moviment Educatiu del
Maresme i la Federació
d’Associacions de Pares
d’Alumnes, la FAPAC.
Des de fa mig any que
els veïns van quedar sols,
tal com reclamaven des de
feia temps. L’última regidoria que va marxar va ser
la d’Immigració i Nova
Ciutadania. Des d’aleshores, la degradació de l’edifici s’ha anat agreujant, segons explica Sivilla. Anteriorment, l’edifici l’havien
ocupat durant anys les oficines i els serveis de l’Institut Municipal de Promoció Econòmica. Les reformes a la masia van anar a
càrrec d’una escola taller
durant els anys noranta.

