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Espigons geotèxtils
a Malgrat
Elena Ferran

Els espigons geotèxtils que s’han implantat a la platja
de Malgrat són una prova pilot a escala europea per
veure si aturen la regressió de la sorra. Caldrà esperar
a les llevantades per comprovar que aguanten els més
de 100.000 m³ de sorra que s’hi han abocat amb el
vaixell draga que l’ha tret de la bocana del port d’Arenys. Si els espigons funcionen, l’Estat ha anunciat
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que n’instal·larà en d’altres punts del litoral. Al Maresme hi té llista d’espera amb els municipis que confien
regenerar tard o d’hora la platja. Si no funciona, s’haurà llençat un milió d’euros en aquest nou intent de retenir la sorra, amb uns espigons que no passen desapercebuts als banyistes tant per l’impacte visual com
per la diversió d’enfilar-s’hi.

Les frases

Els diputats del Maresme

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————————————————————

“El govern fa seu el
full de ruta del 27-S i el
compromís d’avançar
en les estructures
d’Eestat ”

Blanca Arbell
DIPUTADA D’ERC

b Alcaldessa de Canet de Mar i
fins fa poc presidenta d’ERC al Maresme. En l’anterior mandat va ser
consellera comarcal de Cultura

Mercè Conesa
PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓ
—————————————————————————————————

“Serem a l’oposició
amb actitud
constructiva per
afrontar els reptes
dels ajuntaments”

Rosa Funtané

DIPUTADA D’ERC
b Alcaldessa de Montgat. Diplomada en Ciències de l’Educació va
entrar en el govern el 2007 com a
regidora d’’Ensenyament

Pilar Diaz
PORTAVEU DEL PSC
—————————————————————————————————

“La Diputació no és
un departament de la
Generalitat sinó l’ens
al servei dels
municipis”

Joan Carles Garcia
DIPUTAT DE CIU

Arnau Funes
PORTAVEU D’ENTESA
—————————————————————————————————

“Ens preocupa que el
gran eix de govern
sigui fer de l’ens un
instrument del procés
independentista”
Xavier Garcia Albiol
PORTAVEU DEL PP
—————————————————————————————————

“Si usen els recursos
amb objectius
identitaris ens tindran
en contra. Si és pels
municipis, al costat”
Miguel Angel Ibáñez
PORTAVEU DE CIUTADANS

ca local. La transparència
en la gestió dels recursos
és un altre compromís del
govern.
Conesa va anunciar
l’impuls del portal de la
transparència, les normes d’accés a la informació pública, el codi de conducta d’alts càrrecs i el registre de grups d’interès.
Ara bé, la nova presidenta
va advertir a tots els càrrecs electes que aquest
objectiu requereix un
“compromís personal”,
perquè les lleis no ho poden regular tot.
Guiteras, alcalde d’un
municipi en fallida per un
elevat deute municipal heretat, es va comprometre
a fer un esforç de comunicació a la ciutadania sobre
el paper de suport i coixí
dels ajuntaments que fa la
Diputació i va citar la frase
“si la Diputació no existís,
l’hauríem d’inventar”. ■

Imatge del ple d’ahir de la Diputació amb Joan Carles Garcia al fons. ■ JUDIT FERNÁNDEZ

La representació
del Maresme es
renova gairebé tota
a L’alcalde de Tordera, Joan Carles Garcia (CiU), és l’únic

que repeteix, mentre ERC i el PSC aposten per noms nous
Teresa Márquez
MATARÓ

b Alcalde de Tordera. És diputat
provincial des del 2007 i ha estat
president del grup de CiU. Fins al
2015, diputat adjunt a Presidència

Laura Martínez
DIPUTADA DE CIU
b Advocada. Presidenta de l’executiva d’UDC a Vilassar de Mar. Regidora del 2007 al 2011 i actualment torna a ser-ho a l’oposició

Miquel González
DIPUTAT DEL PSC
b Regidor de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac i actual secretari d’organització del PSC del Maresme
des del novembre del 2014

Els altres noms que s’han quedat pel camí

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

La representació maresmenca a la Diputació de
Barcelona pràcticament
és nova. Només Joan Carles Garcia, alcalde de Tordera i diputat pel partit judicial d’Arenys de Mar, repeteix en un càrrec al qual
va accedir el 2007. En
aquest darrer mandat va
ser adjunt a la Presidència, diputat delegat de Cultura i president del grup
de CiU. A l’espera de conèixer quines seran les responsabilitats, ja se sap que
Garcia no repetirà com a
president del grup, responsabilitat que recau en
Joaquim Forn. La formació completa la presència
de la comarca amb la regidora de CiU a Vilassar de
Mar i presidenta de l’executiva local d’Unió, Laura

La tria dels diputats provincials s’ha viscut de manera
diferent en els tres partits
que han aconseguit representació. A CiU, inicialment hi
va haver una pugna entre
Garcia, l’alcaldessa de Calella, Montserrat Candini i l’alcalde de Sant Celoni, Francesc Deulofeu que es va acabar resolent a favor de l’alcal-

de de Tordera. En el cas
d’ERC, la tria d’Arbell i Funtané va aixecar algunes veus
crítiques d’altres alcaldes republicans que ja tenien experiència en la Diputació i que
s’havien sentit apartats de la
cursa per a la Diputació. El
cas on s’ha notat més la crispació a l’hora d’escollir un
nom per ser diputat provin-

cial ha estat en el PSC. Miquel
González i l’exalcalde de Dosrius Josep Jo, que va ocupar
el càrrec el mandat anterior,
es van enfrontar en una votació que González va guanyar
per només tres vots. Jo va enviar una carta molt dura a la
direcció comarcal i va deixar
el seu càrrec a l’executiva del
PSC.

Martínez, que arriba per
primer cop a la Diputació.
Martínez era la substituta
de l’exalcalde de Vilassar
de Mar, Joaquim Ferrer,
que va renunciar al càrrec
per ocupar la plaça de secretari general de Cooperació i Coordinació de les
Administracions Locals
del Departament de Governació. Pel que fa a ERC,

la representació del territori recaurà en dues dones
que s’han estrenat com a
alcaldesses. D’una banda,
Rosa Funtané, cap de govern de Montgat i de l’altra, Blanca Arbell, alcaldessa de Canet de Mar i
fins fa una setmana presidenta d’ERC del Maresme.
Un càrrec que ha passat a
mans de la regidora de Pi-

neda Mònica Palacín. Arbell ha ocupat en el darrer
tram del mandat el càrrec
de consellera comarcal de
Joventut, Cultura, Salut i
Consum en el govern del
Consell Comarcal del Maresme que ERC compartia
amb CiU i el PSC.
El darrer representant
polític de la comarca a la
Diputació de Barcelona

també és un nouvingut en
aquesta administració. Es
tracta del regidor del PSC
de Caldes d’Estrac, Miquel
González, que actualment
també exerceix com a secretari d’organització del
partit al territori.
Durant el mandat
2011-2015, el Maresme va
tenir cinc representants a
la Diputació però amb una
distribució diferent. Fa
quatre anys els resultats
electorals van donar dos
diputats provincials al
PSC –un pel partit judicial
d’Arenys i un altre pel de
Mataró– i tres a CiU –un
per Arenys i dos per Mataró–. Els socialistes Xavier
Amor, alcalde de Pineda i
Josep Jo, alcalde de Dosrius, van ser els escollits i
per part de la federació nacionalista Joaquim Ferrer, Joan Carles Garcia i
l’alcalde de Premià de
Mar, Miquel Buch. ■

