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M AR E S M E

El PP proposa
que Mataró tingui
una orquestra
simfònica
El PP de Mataró ha reiterat la proposta que la ciutat tingui una orquestra simfònica pròpia. Una proposta que els populars
ja van incloure en les
seves esmenes al pressupost municipal i el
PAM del 2007, però
que es va rebutjar. El
portaveu del PP, Paulí
Mojedano, ha declarat
a través d’un comunicat
que el cost de creació
d’una orquestra simfònica «és elevat», i per
això afirma que «s’ha
de buscar la complicitat
dels sectors privats», a
més de «la participació
de les escoles de música de la ciutat». Mojedano ha afirmat que la
proposta s’emmarca en
la voluntat que «Mataró
sigui una ciutat cabdal». Finalment, el portaveu popular no entén
que Mataró no tingui
orquestra
simfònica
«tot i disposar d’una
delegació del Conservatori de Música del Liceu». / EL PUNT

● Mataró.

Seguretat viària
per a vuit-cents
alumnes de Mataró
Els alumnes
de tercer de primària de
les escoles de Mataró
assistiran demà i dimecres, 3 d’octubre, a la
representació de l’espectacle STOP. Una
nova aventura dels superagents de la Ketty,
al Teatre Monumental.
L’obra incideix en el fet
que els alumnes coneguin conceptes de mobilitat per contribuir a
la formació de vianants
i conductors de futur
responsables. / EL PUNT

● Mataró.

L’Estat només preveu invertir 3 milions
en projectes nous al Maresme el 2008
El pressupost general arrossega cinc actuacions al litoral que s’havien de fer aquest any
LL.M. / T.M./ Mataró

Les obres per cobrir la riera de Capaspre, a
Calella, i la de Teià, amb 3 milions d’euros, són
les principals inversions que l’Estat començarà
el 2008. La resta de projectes previstos en el
●

Actualment, l’Estat executa tres projectes a la comarca: la canalització de
la riera d’Arenys de Munt,
la construcció dels passos
subterranis fins a la platja
a Canet de Mar i la millora
de l’N-II per reduir el risc
d’accidents. L’única actuació pressupostada pel
2007 que s’ha pogut enllestir són les obres en un
tram del passeig marítim
de Pineda. La resta, que incloïa la construcció d’un
espigó al final de la riera
d’Arenys, l’adequació del
camí costaner –també
d’Arenys de Mar– que va
cap a Caldes d’Estrac i la
construcció del passeig de
Sant Pol, han quedat sense
executar-se. Tot i això, per
l’any vinent aquestes tres
actuacions continuen emportant-se una part del
pressupost, en concret 1,6
milions.
Les inversions més importants, però, seran per al
cobriment de dues rieres:
la de Teià i la de Capaspre,
a Calella. Dues obres llargament reivindicades pels
ajuntaments. A més, Pineda, que encara té pendent
la millora d’un tram del
passeig marítim, rebrà
300.000 euros per completar l’actuació. Un cas a
part és el de Sant Pol, perquè, tot i que la intenció
era començar la construcció del passeig marítim, el
rebuig veïnal ha obligat a
ajornar els treballs. En
l’àmbit del Ministeri de
Foment, un altre dels pro-

Nota d’agraïment:

Mar i Pineda són algunes de les obres que mantenen les partides. En total, l’Estat preveu per
l’any vinent una inversió de 6,1 milions a la comarca, que inclou també construir un pas elevat que connecti la C-32 i l’AP-7 a Tordera.
LA FITXA

INVERSIONS PEL 2008
VINCULADES A NOUS
PROJECTES
Restauració i millora
de les rieres de Teià i
Capaspre (Calella)
왘 2.933.790

euros

INVERSIONS PEL
2008 PENDENTS
D’ALTRES EXERCICIS
Estabilització de les
platges d’Arenys de
Mar a ponent del port
왘 500.000

euros

Rehabilitació del front
marítim de Sant Pol de
Mar
왘 600.000

euros

Adequació del camí
costaner d’Arenys de
Mar
왘 500.000

euros

Construcció del
passeig marítim de
Pineda de Mar
왘 300.000

Una imatge d’arxiu de la riera Capaspre, a Calella, després d’un aiguat./ QUIM PUIG

jectes que rebran diners de
l’Estat és el pas elevat que
s’ha de fer a Tordera per
connectar les autopistes
C-32 i AP-7.
L’únic equipament del
Maresme que rebrà un ajut
directe del pressupost general és el Teatre la Sala,
d’Argentona. A través del
Ministeri de l’Habitatge
s’injectaran 250.000 euros
en una obra que ja supera
els 6 milions. Està previst
que podrà tornar a apujar
el teló d’aquí a dos anys.

T.M. / Sant Pol de Mar
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pressupost general corresponen a actuacions
que encara estan pendents d’executar i que
s’arrosseguen de l’exercici anterior. La construcció d’un espigó i del camí de mar d’Arenys
de Mar i els passejos marítims de Sant Pol de

Millora de la carretera
N-II, al tram que hi ha
entre Montgat i
Tordera

La riera Capaspre

왘 50.000

L’Estat va fer aparèixer per primer cop en el
pressupost del 2008 la quantitat de 2,9 milions en la
qual s’inclou la canalització de la riera Capaspre de
Calella. Tot i això, en la mateixa partida també es
preveuen les obres a la riera de Teià. Segons les dades del govern estatal, la inversió global per a les
dues rieres és de 6 milions, que es faran efectius en
tres exercicis, fins al 2010. El 2009, se subvencionaran amb 2,5 milions i, el 2010, amb 664.000 euros. L’alcalde de Calella, Josep Maria Juhé (PSC),
es va mostrar satisfet amb la incorporació de la riera
en el pressupost de l’Estat, però no va voler valorarho. «Abans, volem estudiar la situació», va dir.
●

euros

euros

Pas elevat sobre la
connexió entre la C-32
i l’autopista AP-7 a
Tordera
왘 1.000.000

euros

Cinturó orbital
ferroviari. Estudis i
adequació de trams
왘 1.000.000

euros

Rehabilitació del
Teatre la Sala
d’Argentona
왘 250.000

euros

Sant Pol vol aturar sis mesos l’obra de la passera

PUBLICITAT

La família de Mn.
Josep Arges Basart
(rector de Cadaqués) vol donar els
seu agraïment més
sincer per les nombroses mostres de
condol rebudes
amb motiu del seu
traspàs.
Família Basart.
Santa Susagna,
setembre 2007

EL PUNT | Dijous, 27 de setembre del 2007

La calma sembla haver tornat
a les aigües revoltades de Sant
Pol i, per primera vegada des de
fa mesos, hi ha un principi d’entesa. En el darrer ple municipal, i
per unanimitat de l’equip de govern i l’oposició, es va aprovar
una moció en què es demana a la
Demarcació de Costes que aturi
les obres de construcció de la
passera durant sis mesos, de moment. L’acord respon a la voluntat que la comissió creada fa poques setmanes per polítics i ciutadans per estudiar millores en el
projecte «disposi del temps necessari per constituir-se i per te●

nir enllestides les seves propostes».
En aquest sentit, i a proposta
del mateix equip de govern de
CiU, ICV-EUiA i ERC, s’ha establert un calendari de treball.
«Els documents preliminars
haurien d’estar acabats com a
màxim el 31 de gener del 2008,
al febrer hauria d’estar elaborat
el dictamen definitiu i s’hauria
de fer la difusió pública, i al març
la comissió presentaria a Costes
les conclusions dels treballs», es
constata en el redactat de la moció. El primer tinent d’alcalde de
Sant Pol, Ramon Llastarry
(CiU), va assegurar ahir que es

faria arribar l’acord a la Demarcació de Costes i que confia que
l’administració «entendrà i acceptarà la demanda». «També
confiem que aquesta pròrroga no
afecti en cap cas la inversió que
l’Estat ha destinat a l’obra», assenyala el regidor.
Llastarry argumenta el pas fet
des de l’Ajuntament com una
«voluntat evident de posar fi a la
tensió i la crispació que es vivia
al poble» i ressalta que l’objectiu
prioritari de la comissió és que la
construcció de la passera i dels
passos subterranis al litoral es
complementi amb una acció real
per evitar que el municipi perdi

la poca platja que li queda. «Som
conscients que estem obligats a
fer el possible per evitar aquesta
regressió continuada de la sorra
que ha malmès el litoral», va dir
Ramon Llastarry.
Des de la societat civil s’ha rebut la notícia de la demanda de
paralització de l’obra com un
«gest». La Plataforma Sant Pol
un Poble, que ha encapçalat les
manifestacions contra el projecte de Costes, ja va expressar la
seva voluntat de prendre part en
les reunions de la comissió «per
conèixer de primera mà quins
són els passos que es fan i informar-ne puntualment els veïns.»

