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L’Estat aprova per quart any una
partida per al baixador de Premià
de Mar però no sap quan el farà
Des del 2005 s’hi han destinat gairebé 3 milions d’euros que no s’han executat
ADELA GENÍS / Premià de Mar

L’Estat ha destinat una altra injecció econòmica perquè es posi en funcionament el baixador de Renfe de
Can Pou, a Premià de Mar. Aquesta
L’any 2005 van ser
500.000 euros, el 2006
més d’un milió i 500.000
euros més el 2007. Ara seran 750.000 euros i les tres
partides d’anys anteriors
no s’han arribat a executar
mai. Aquests són els precedents dels diners que
l’Estat ha destinat a un baixador que fa més de quaranta anys que està construït però que mai ha funcionat. Tot i això, l’alcalde
de Premià de Mar, Miquel
Buch, es mostra «optimista». El mes de juliol els representants de tots els partits polítics van anar a Madrid per demanar al secretari d’estat d’Infraestructures, Víctor Morlán, que
s’obrís el baixador. «Crec
que aquesta vegada s’ha
fet una bona feina», diu
Buch. L’alcalde també assenyala que «en la greu
crisi de les infraestructures, ara el baixador de Premià de Mar es pot convertir en una prioritat». Per
Buch, el fet que el govern
de Madrid hagi acceptat
les esmenes (les dues partides que ha rebut el municipi formen part de les esmenes introduïdes per
CiU en el debat del pressupost general de l’Estat) és
clau.
L’alcalde del municipi
creu que durant l’any 2008
es començaran les obres.
«Hi ha una partida de
750.000 euros i hi afegiran
el que calgui perquè es pu-

vegada la partida és de 750.000 euros i les obres estan previstes perquè
es facin l’any 2008. L’alcalde de Premià de Mar, Miquel Buch (CiU),
confia que aquesta vegada el baixa-

dor, que és una reclamació històrica,
es pugui posar en funcionament. La
rehabilitació del teatre de L’Amistat,
que costa més de 4 milions d’euros,
també ha rebut 500.000 euros.

Tordera encarrega un
estudi per saber de quina
manera s’ha de millorar el
mercat dels diumenges
T.M. / Tordera

El baixador de Premià de Mar fa quaranta anys que està construït però mai ha funcionat./ Q.P.

guin acabar els treballs»,
assegura.

Diners per a L’Amistat
El projecte per reformar L’Amistat, que costa 4,5
milions d’euros, servirà per actualitzar la sala i convertir-la en un teatre per a uns 400 espectadors. Ara,
aquesta partida de 500.000 euros suposa una injecció molt important de recursos. «Esperem que
l’any que ve es puguin començar les obres», explica l’alcalde de Premià de Mar, Miquel Buch. L’actual edifici de L’Amistat anirà a terra i l’únic que
quedarà dret serà la façana, que està protegida i catalogada. El bar, que es va reformar fa pocs anys
tampoc es tocarà. Les grades de la nova sala polivalent seran retràctils i l’escenari també, de manera
que s’hi podran fer diversos espectacles, des de teatre fins a concerts. A dalt, s’hi farà una altra planta
on hi haurà espai per a totes les entitats que tenen la
seu a L’Amistat.

40 anys construït
Els dos baixadors –el de
Vilassar de Mar-Cabrera
funciona des del 2003–
són ara més necessaris que
fa 40 anys perquè les dues
poblacions han crescut paral·leles a la costa seguint
la tendència urbanística
del Maresme. L’obertura
del baixador farà que hi
hagi més parades, que el
temps del trajecte sigui
més llarg i que la línia del
Maresme s’assembli més a
un metro.
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Professors/ores llicenciats en psicologia

va recordar el regidor. En
aquest sentit, Matas va explicar que les últimes millores fetes al mercat –pavimentar la zona de les parades de fruita i habilitar
un nou pàrquing al costat–
han tingut molt bona rebuda.
Els pròxims dies, el regidor s’ha d’entrevistar
amb els marxants i els comerciants locals per exposar-los l’objectiu de l’estudi. «Un cop disposem de
les dades, redactarem un
pla d’acció que contingui
les línies estratègiques a
seguir, com ara la millora
de l’oferta comercial, les
infraestructures i els serveis, l’optimització de
l’espai comercial i la gestió del mateix mercat», va
assenyalar Rafel Matas.
L’objectiu és disposar
del pla d’acció i millora a
partir del febrer. Segons va
destacar el regidor, el mercat de Tordera és un dels
tres més grans de Catalunya, amb uns 350 paradistes i una llista d’espera que
supera les 150 sol·licituds.
La primera referència que
consta a l’arxiu municipal
data de l’any 1854.
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El mercat dels diumenges de Tordera és el principal atractiu econòmic del
municipi. Setmanalment,
reuneix milers de persones
provinents de la resta de la
comarca i de comarques
veïnes, com ara la Selva, i
representa un important
focus d’ingressos per al
sector comercial del poble. A causa d’aquesta situació, la regidoria de
Mercats i Fires de Tordera
ha posat en marxa l’elaboració d’un estudi sobre la
realitat del mercat dominical amb la voluntat de millorar i modernitzar el servei.
El regidor de l’àrea, Rafel Matas (CiU), va explicar que tot just s’ha posat
fil a l’agulla en l’elaboració del projecte a través de
les entrevistes fetes als visitants del mercat. «Els resultats ens afavoreixen,
perquè la majoria d’usuaris del mercat posen bona
nota als serveis que s’hi
troben i als aparcaments,
un dels aspectes amb què
hem tingut més cura a causa de l’allau de gent que ve
al mercat cada setmana»,
●
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Tordera reestructurarà el mercat dels diumenges. / EL PUNT
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• Electricitat
• Aire condicionat
• Antenes
• Fontaneria
• Calefacció
• Porters electrònics
• Gas domèstic
• Telefonia
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Mercat de Sant Joan
Parada 29
Podeu fer els vostres
encàrrecs i reserves als telèfons:

600 64 45 70
687 03 66 97

Criem i venem la nostra pròpia vedella
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Ramón y Cajal, 36 08370 CALELLA (Barcelona)
Tel. 93 769 33 52 - Fax 93 766 07 63
A/e: instalacionesandres@instalacionesandres.com
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