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Més d’un miler de
persones visiten
La Sala
d’Argentona
Unes 1.500
persones van visitar
diumenge passat les
instal·lacions de La Sala d’Argentona, el nou
equipament cultural situat a la plaça Nova.
Durant 20 minuts, els
visitants van poder veure el nou equipament
cultural, on van poder
gaudir de petites mostres de dansa, música i
teatre. Els argentonins
que no van poder assistir a la jornada de portes
obertes del 22 d’abril
tenen una nova oportunitat el proper 1 de
maig en el mateix horari: de 10 a 14 i de 16 a 20
h. / EL PUNT

La TDT del Baix Maresme es podrà
veure per internet i a través del mòbil

● Argentona.

Alella es
promociona amb
les noves
tecnologies
L’Ajuntament
d’Alella continua apostant per les noves tecnologies per promocionar-se com a municipi i
mantenir informats els
seus conciutadans. Si fa
uns mesos va posar en
marxa un servei de missatgeria municipal per
SMS pel mòbil, ara ho
farà a través de la tecnologia bluetooth del telèfon mòbil. Mitjançant
aquesta aplicació, els
ciutadans rebran un
avís al seu mòbil per
poder rebre, entre altres
coses, l’agenda d’activitats, els telèfons
d’interès del municipi i
informació sobre els
restaurants, comerços i
vins d’Alella. La zona
d’influència per rebreho és la plaça de l’Ajuntament, Can Lleonart i Can Calderó. / EL

● Alella.
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La Corporació Catalana de Ràdio i Televisió signa el primer conveni amb un canal públic
LLUÍS MARTÍNEZ / Mataró

El canal públic de la televisió digital terrestre (TDT) del Baix Maresme també es podrà
veure per internet i a través del telèfon mòbil.
El director general de la Corporació Catalana
●

El Consorci Digital Mataró-Maresme serà un dels
primers d’àmbit local de
Catalunya que emetrà en
digital i que permetrà l’ús
de la informació en diversos formats –televisió, internet i mòbil–. El director
general de la corporació,
Joan Majó, va destacar
ahir l’aposta que han fet
els ajuntaments del Baix
Maresme per estar al capdavant de la transició cap a
la televisió digital. La intenció del conveni, segons
va assenyalar Majó, és
aprofitar l’experiència que
té la corporació en la posada en marxa de noves tecnologies pioneres a l’Estat
i aplicar-les en el futur canal. Les línies de treball
establertes són l’ajuda en
la posada en funcionament
de la plataforma multimèdia, però també en la posada en marxa de les emissions, que està prevista per
a l’11 de setembre en període de proves al centre
cívic de Pla d’en Boet.
Baron va explicar que la
signatura del conveni significa posar «una pedra
més d’un edifici que s’està
construint». «Amb les
idees clares del que volem
fer però també amb les incerteses que estem portant
a terme una cosa nova que
no ha fet ningú en aquest
país», va afegir-hi. El president i alcalde de Mataró
confia que la plataforma
que sortirà d’aquest acord
situï la comarca a primera
línia de la innovació en

de Ràdio i Televisió (CCRTV) i el president
del consorci que agrupa els ajuntaments que hi
participen, Joan Antoni Baron, van signar ahir
un conveni de col·laboració amb la perspectiva
de crear una plataforma audiovisual de produc-

ció multimèdia. L’acord és el primer que la corporació estableix amb un canal públic de TDT.
El projecte, que costarà al consorci 30.000 euros, vol convertir el nou mitjà en un centre de
referència de la innovació tecnològica.

Alguns dels alcaldes que formen part del consorci i Joan Majó, ahir durant la signatura del conveni a Mataró. / LL.M.

l’àmbit audiovisual.
L’acte, al qual van assistir gairebé tots els alcaldes
dels municipis que integren el consorci, va tenir
ahir dues absències destacades: Premià de Mar i Vilassar de Mar. L’elevat
cost que havien d’assumir
els va obligar a no implicar-s’hi. Baron va insistir a
dir que les portes continuen obertes perquè s’hi
incorporin i que es poden
estudiar fórmules per fer
front a la despesa.

L’Alt Maresme tindrà consorci
Tot i que amb més retard, la zona
nord de la comarca ja té a punt la constitució del seu consorci per posar en
marxa el segon canal de TDT públic,
cinc mesos després que els veïns del
Baix Maresme. De moment, el suport
és de només 5 dels 12 municipis. Els
que ja han dit el «sí» oficialment són
Arenys de Munt, Canet de Mar, Calella, Tordera i Santa Susanna. El regidor
responsable dels mitjans de comunicació de Calella, Miquel Pérez, va confirmar ahir que els estatuts del nou ens
●

han estat aprovats per tots els socis i
que la constitució del consorci està prevista «durant la primera quinzena de
maig». Pérez també va assenyalar que
l’organisme no tindrà cap gerent i que
el més probable és que els estudis se situïn a la fàbrica Llobet i Guri de Calella, on ja hi ha les instal·lacions de les
emissores de ràdio i televisió municipals. Durant la constitució del consorci
es farà públic el percentatge que correspondrà pagar a cada població participant en funció dels habitants.

PUBLICITAT

Arenys de Mar aprovarà una ordenança
per regular la instal·lació d’antenes
EL PUNT / Arenys de Mar

La creixent preocupació
de part dels veïns d’Arenys de Mar sobre la presència d’antenes de telefonia mòbil dins el nucli urbà ha afavorit que l’Ajuntament actualitzi la normativa existent per a aquests
equipaments. En aquest
sentit, en el ple d’avui està
prevista l’aprovació d’un
nou document elaborat
pels tècnics municipals
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●

«adaptat a les noves necessitats i amb el qual es podrà actuar d’una manera
més efectiva». Amb la nova ordenança, segons informen fonts del consistori governat en minoria
per CiU i el PP, «es vol
afavorir la integració de
les antenes de telefonia
mòbil i de la radiocomunicació en l’entorn on se situïn, minimitzar-ne l’impacte i harmonitzar el des-

envolupament de les xarxes de telecomunicació
amb la protecció del medi
ambient».
Segons el govern local,
durant els darrers anys
s’han precintat i s’han deixat fora de servei tres antenes que s’han volgut instal·lar en diferents punts
del nucli urbà. És el cas de
l’aparell que hi ha al carrer
Platja Cassà número 26, el
del carrer Josep Baralt nú-

mero 5 i el de la riera Pare
Fita número 5.
Manifestació
D’altra banda, a la manifestació de diumenge passat a favor del desmantellament d’aquestes antenes, que va ser convocada
per veïns de la zona, només hi van assistir una cinquantena de persones. Els
veïns volen que s’instal·lin
als afores.

