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Nova campanya
per impulsar
el reciclatge
al Maresme
El Consell
Comarcal del Maresme
va començar ahir al
Masnou una altra campanya de sensibilització sobre el reciclatge,
amb un itinerari pels 17
municipis que tenen delegada en l’organisme
la gestió dels residus.
La campanya consisteix en la distribució de
tríptics informatius per
educadors
mediambientals que informaran
de la correcta separació
dels residus; el bon ús
dels contenidors groc,
blau i verd per reduir el
volum de material impropi que s’hi diposita,
i la millora de la imatge
externa de les àrees d’aportació (llocs on estan
situats els contenidors)
per evitar problemes de
pudors i mala imatge al
veïnat. Durant la campanya també es farà una
enquesta per conèixer
els hàbits de la població
en separació de residus
i els principals dubtes
que es generen. D’aquesta manera, es disposarà de dades de primera mà per saber
quins són els punts forts
i els febles a l’hora d’aplicar un reciclatge correcte. En total, s’han
editat 40.000 tríptics
informatius per a la
campanya, que acabarà
el 31 de juliol a Arenys
de Munt, Sant Pol i
Santa Susanna. / T.M.

Una comissió gestora decidirà si CiU
de Vilassar de Dalt entra en el govern

● Mataró.

L’organisme agafarà el relleu de l’executiva local, que va dimitir en bloc després de les eleccions
LLUÍS ARCAL / Vilassar de Dalt

CiU de Vilassar de Dalt vol posar fre a la seva crisi. Per això, i després de la dimissió en
bloc de la seva executiva local, el partit nomenarà una junta gestora que es constituirà el prò●

Nou capítol en la crisi interna de CiU de Vilassar
de Dalt. A conseqüència
de la dimissió en bloc de
l’executiva local, el dia 11
passat, la direcció comarcal de CiU ha decidit que
una junta gestora s’encarregui de comandar la nau
convergent a partir del 6 de
juliol.
Entre altres decisions,
aquest organisme haurà de
debatre si finalment la federació opta per entrar en
el govern municipal. De la
mateixa manera, la gestora
també haurà de decidir si
finalment el cap de llista
convergent, Francesc Andreu, renuncia o no a l’acta
de regidor electe i passa a
ocupar la gerència de
l’empresa pública Viserma. Aquesta comissió gestora serà designada per
una assemblea extraordinària de militants de Vilassar de Dalt.
En el mateix comunicat,
la direcció comarcal desautoritza «qualsevol manifestació feta en nom de
CiU de Vilassar de Dalt,
atesa la manca de direcció
local en aquests moments». Finalment, l’a-

● El nou govern de majoria absoluta de CiU de Tordera ja ha donat a conèixer
el repartiment de regidories, tot i que han de ser ratificades pel ple el dia 5 de
juliol. La principal novetat
és la creació de la regidoria
de Tecnologies de la Informació, a càrrec del nou regidor Marc Unió, i que
vetllarà per aconseguir la
xarxa sense fils o la implantació de la TDT, entre
altres objectius;Unió també gestionarà Joventut.
El també nou regidor
Jordi Camó portarà les
carteres d’Atenció Social i
Serveis a la Persona, Salut
i Promoció Econòmica.
Camó també serà el responsable de l’àrea de Re-

cursos Humans. Josep
Llorens continuarà de regidor adjunt a l’alcaldia
–vinculat a Participació
Ciutadana, Cultura i Mitjans de Comunicació– i
Maria Àngels Cayró, fins
ara regidora de Cultura i
Educació, tindrà aquesta
última i Festes. Rosa Salarichs serà al capdavant
d’Urbanisme; Sílvia Català obté Hisenda i Seguretat; Rafel Matas es queda
amb Mobilitat, Via Pública, Fires i Mercats i Esports, i Carles Aulet dirigirà Medi Ambient, Manteniment i Serveis Públics i
Pagesia. El nou govern tindrà cinc tinències d’alcaldia corresponents als regidors Camó, Llorens, Cayró, Salarichs i Unió.

xim 6 de juliol. Aquest organisme haurà de decidir si finalment la formació nacionalista entra
en el govern que lidera Llorenç Artigas
(GEVD). A més de tot això, la gestora també
haurà de prendre la decisió de si el cap de llista

de CiU, Francesc Andreu, ocupa finalment
l’acta de regidor o si dimiteix i s’encarrega de
la gerència de l’empresa pública de Vilassar de
Dalt Viserma, tal com estipula el pacte de govern ofert per Artigas.

Llorenç Artigas –primer per l’esquerra– i Francesc Andreu –segon per la dreta.

grupació comarcal lamenta que «alguns militants de
Vilassar de Dalt no hagin
reconegut l’autoritat jeràrquica del partit i que, en
nom de CiU, hagin fet manifestacions públiques que
en cap cas recullen l’opinió general del partit».
Aquesta darrera afirmació

respon a l’escrit recollit al
full informatiu de la federació el dia 22 de juny. En
aquest document, s’expressava, entre altres consideracions, «el desacord
amb la resolució presa pels
representants de la llista de
CiU arran de la constitució
del consistori el 16 de juny

/ LL.A.

passat». L’aleshores comitè executiu local de CiU
també expressa el seu desacord amb el pacte de la federació que va permetre
obtenir l’alcaldia a Llorenç Artigas (GEVD): «Es
va acordar donar suport al
grup Opció per Vilassar,
juntament amb Corpora-

ció Electoral Vilassarenca
i el PP, per fer un equip de
govern presidit per Benet
Oliva.» El comunicat avalava aquest pacte perquè el
considerava com a «única
alternativa per poder modificar el pla general d’urbanisme». La missiva
també posava èmfasi al fet
que «qualsevol negociació
posterior es va fer sense
coneixement del comitè ni
va comptar amb la seva
conformitat».
Per la seva banda, l’alcalde de Vilassar de Dalt,
Llorenç Artigas, va recordar l’oferiment de pacte
que havia fet a CiU, però ja
va avançar que s’esperarà
fins al 6 de juliol –quan es
constituirà la comissió–
per prendre alguna decisió. A causa d’aquesta situació, i depenent de la decisió final de la junta gestora, l’alcalde no va descartar «buscar un altre
pacte o governar directament en minoria». El que
sí que va voler deixar clar
Artigas és que perquè
Francesc Andreu sigui gerent de Viserma haurà de
renunciar a la seva acta de
regidor.

Els alcaldes de Mataró i Pineda són els
nous candidats del PSC a la Diputació

Tecnologies de la
Informació, nova àrea del
govern de CiU de Tordera
T.M. / Tordera
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T. MÁRQUEZ / Mataró

El PSC del Maresme va
ratificar ahir, a través
d’una reunió de la comissió executiva, els dos nous
noms que assumiran el
càrrec de diputat provincial a la Diputació de Barcelona. El fins ara diputat
de Turisme, el regidor mataroní Esteve Terradas,
passarà el testimoni a l’alcalde de la seva ciutat,
Joan Antoni Baron. Baron
ocuparà l’única plaça que
els socialistes mantenen
dins del partit judicial de
Mataró. L’altre diputat del
PSC correspon al partit judicial d’Arenys de Mar i
ha estat recuperat gràcies
als resultats electorals del
27 de maig passat. Els socialistes havien perdut la
plaça del seu representant

ELS PROTAGONISTES

●

XAVIER AMOR

JOAN ANTONI BARON

ALCALDE DE PINEDA DE MAR

ALCALDE DE MATARÓ

És l’alcalde més
jove del Maresme,
amb 31 anys. Va
entrar en política
quan en tenia 23

Té l’alcaldia des
del 2004, quan
Manuel Mas va
marxar al Congrés.
Té 52 anys

el 2003. Segons va explicar ahir el primer secretari
del partit al Maresme,

Santiago Fontbona, la tria
dels candidats reivindica
els bons resultats assolits

pels dos alcaldes. «Baron
ha consolidat el projecte
socialista a la capital del
Maresme i la majoria absoluta de Xavier Amor a
Pineda és una carta de presentació immillorable», va
assenyalar Fontbona.
El primer secretari del
PSC va avançar també els
noms dels suplents, que
són els alcaldes de Malgrat, Conxita Campoy, i
d’Arenys de Mar, Ramon
Vinyes, i la regidora de
Santa Susanna Trinidad
Fuentes, per al partit judicial d’Arenys de Mar, i
l’alcalde del Masnou,
Eduard Gisbert, la regidora de Teià María Ángeles
Montoya i el regidor de
Premià de Mar Tomàs Esteban, per al partit judicial
de Mataró.

