PAÏSOS C ATALANS

EL PUNT | Diumenge, 3 de desembre del 2006

7
Pineda confirma que la nova escola
no estarà a punt al setembre

Denuncien que l’Ajuntament de
Premià de Dalt obrirà una ludoteca
no adaptada a minusvàlids

L’alcalde de Pineda, Joan Morell
(CiU), va confirmar en el darrer ple que la nova escola de primària, el CEIP Pineda, que s’ha de construir al carrer Illes Canàries, «no estarà a punt per al
començament de curs 2007/08». A instàncies
d’una pregunta formulada pel grup del PP, a l’oposició, Morell va explicar que Educació ha adjudicat
el projecte i que es necessiten uns tres mesos i mig
per tenir-lo enllestit. «Malgrat que es tracta d’un
equipament que es farà amb el sistema d’obra seca,
aquesta no estarà enllestida en menys de nou mesos», va especificar. Tot i això, l’alcalde va assegurar que transmetria al departament la urgència de
disposar del nou centre «al més aviat possible» i
que l’instaria a acabar les estructures infantils primer «perquè els més petits ja s’hi puguin traslladar
durant el 2007». El CEIP Pineda es troba des de fa
quatre anys en unes instal·lacions a precari a la plaça d’Orient que ja no donen més de si. / T.M.

● Pineda de Mar.

Els grups de l’oposició acusen el govern de CiU de discriminar aquests infants
ADELA GENÍS / Premià de Dalt

El nou local que ha llogat l’Ajuntament de Premià de Dalt per situarhi provisionalment la ludoteca no està adaptat a nens amb minusvalide●

L’oposició de Premià de
Dalt denuncia que dilluns
s’obrirà una ludoteca municipal que no està adaptada a persones amb discapacitat física. «S’està discriminant un sector de la
població», explica el regidor del PSC, Jaume Cases.
«La ludoteca provisional
té dos esglaons que es converteixen en un obstacle
insalvable per una persona
que va amb cadira de rodes», diu Cases. «És molt
greu que el mateix Ajuntament salti la llei. Tampoc
hi ha cap itinerari dintre
del local per a persones
amb problemes de mobilitat», hi afegeix.
El regidor d’Obres i
Serveis, Joan Coma (CiU),
assegura que el nou local
té tots els permisos en regla, tant el contracte de lloguer com la normativa
d’usos. «Es dóna la circumstància que el local és
d’una militant de CiU i per
aquí ha vingut tota la polèmica», assegura Coma. El
regidor assenyala que es
va triar el local perquè era
el més «adequat». El lloguer del local puja a més
de 400 euros. «Ni hi vam
donar importància, que fos
d’una persona de CiU», va
assenyalar el regidor. Pel
que fa a les acusacions de
l’oposició, Coma defensa
que hi ha moltes escoles
«que també tenen esglaons». «A més, no hi ha
cap nen que assisteixi a la

ses. Aquesta és la denúncia que fan
l’Alternativa (que agrupa el PSC,
ICV i els independents d’Acció Ciutadana) i ERC, que consideren que
no s’ha tingut en compte la llei. El

govern, format per CiU, assegura
que té tots els permisos en regla i que
es tracta d’un local provisional per
no haver de suprimir el servei, en què
participen més de vint nens.

Tordera posa en marxa el nou autobús
urbà dels veïnats
● Tordera. Avui es posa en marxa el nou transport ur-

bà municipal de Tordera que unirà els diferents
veïnats de Sant Pere, Sant Jaume, Mas Martí, Sant
Andreu i Fibracolor amb el centre del poble. El nou
autobús s’incorpora a la xarxa de transport per carretera ja existent al municipi i que ja enllaça les
nombroses urbanitzacions amb el nucli urbà i també amb l’autobús hospitalari, que comparteixen diferents poblacions i que porta els veïns fins a l’hospital de Calella. El servei el paga directament el
mateix Ajuntament i coincideix en el temps amb la
instal·lació de noves parades i marquesines, i també
amb l’ampliació del servei a les urbanitzacions,
que des d’ara disposaran de dos autocars més al
matí i un que farà el servei de tarda tota la setmana
amb l’objectiu de garantir una major qualitat i freqüència d’aquest servei. / T.M.

El local de la ludoteca té dos esglaons i l’oposició manté que no està adaptat./ A.G.

ludoteca i que tingui minusvalideses»,
afirma.
L’oposició assenyala que
«almenys hi ha tres nens
que tenen problemes de
mobilitat». El portaveu
d’ERC va acusar el govern
de CiU de «malmetre el
servei de la ludoteca».
«S’ha deixat els nens sense servei sense un avís previ», va assegurar Pujol.
Coma va assegurar que
el govern havia tancat el
servei per arranjar els locals. «Dilluns el servei de
la ludoteca ja es tornarà a
posar en marxa», va assegurar Coma.

Veïns de Mataró es queixen per la
instal·lació de càmeres de vigilància

Un espai nou
La ludoteca nova està projectada al pati de l’escola Santa Anna de Premià de Dalt. El regidor
d’Obres i Serveis, Joan Coma (CiU), va explicar
que el projecte ja s’ha inclòs en els pressupostos de
l’any que ve. «És un equipament necessari i estem
estudiant si es farà d’obra o en uns mòduls prefabricats, que també estan molt bé», va explicar Coma.
Fins ara, els nens estaven en un local a la plaça del
Mil·lenari, que ara es convertiran en noves dependències de l’Ajuntament. «Les obres de reforma ja
han començat», va assenyalar Coma. Des de l’oposició es critica que no s’ha planificat bé el trasllat de
la ludoteca. «Els nens no s’haurien d’haver mogut
de l’antic local fins que no s’hagués tingut enllestida la ludoteca nova», diu el regidor socialista, Jaume Cases.

● Mataró. Els veïns de la plaça de Granollers de Ma-

●

taró s’han queixat perquè l’Ajuntament instal·larà
abans d’acabar l’any dues noves càmeres de vigilància per controlar el trànsit de la rotonda i sancionar els vehicles que s’hi aturen tot i que està prohibit. El grup municipal de CiU, a l’oposició, s’ha
dirigit al regidor de Via Pública, Ramon Bassas
(PSC), i al de Mobilitat, Fermí Manchado (PSC),
perquè convoquin els veïns de la zona afectats i els
informin de la posada en funcionament dels nous
aparells. Pels convergents, «els residents de la zona
de la plaça Granollers passaran d’un sistema actual
de control a través d’agents, capaços d’entendre
situacions personals, a un de nou a través de càmeres i mecanitzat, que no discriminarà cap
cas». / LL.M.
PUBLICITAT

LL. MARTÍNEZ / Mataró

Mataró ha posat en funcionament un nou aparcament en superfície i gratuït
a la ronda de Rafael Estrany. El pàrquing, que es
troba entre la riera de Sant
Simó i la mateixa ronda, té
una capacitat per a uns 200
vehicles. La posada en
marxa d’aquest nou servei
per als veïns del barri de
Rocafonda
substitueix
l’aparcament de sorra que
●

ja hi havia en un descampat, on l’Ajuntament té
previst començar les obres
d’un nou pàrquing subterrani de dues plantes i amb
capacitat per a 267 cotxes.
La previsió municipal és
que el proper 11 de desembre hi entrin les màquines
a treballar. En aquest sentit, l’Ajuntament adverteix
que el recinte es tancarà i
que els vehicles ja no podran estacionar-hi. Els dos

aparcaments formen part
d’un projecte global d’ordenació de l’àmbit de la
ronda Rafael Estrany, que
inclou també, entre altres
millores, les obres de reurbanització del mateix carrer, que ja es van inaugurar
fa un mes.
L’objectiu de l’empresa
municipal Gestió Integral
de Trànsit de Mataró (Gintra) és poder mantenir les
places d’estacionament

existents a la zona mentre
duren les obres. Els treballs per condicionar el
nou aparcament gratuït
van començar al juny i han
costat 678.000 euros.
L’accés provisional es farà
per la mateixa ronda, a
l’alçada del carrer de
Frank Marshall, però un
cop acabin les obres de
l’aparcament subterrani
els dos equipaments compartiran un únic accés.
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Mataró obre un nou aparcament gratuït
de 200 places al barri de Rocafonda

