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La reforma del nucli antic
de Dosrius no convenç
a Els veïns es queixen perquè s’entrebanquen amb les pedres que separen la
vorera i la calçada a El nou ajuntament encarregarà un estudi de mobilitat
Lluís Martínez
DOSRIUS

La recent reforma del nucli antic de Dosrius no convenç ni el nou govern municipal ni els veïns. Els carrers es van reurbanitzar a
un sol nivell per prioritzar
el pas de vianants, però els
cotxes hi continuen passant tant com abans i les
pedres que s’han col·locat
per separar la vorera de la
calçada han aixecat fortes
crítiques. L’alcalde de Dosrius, Marc Bosch (ERC),
admet que aquests obstacles han ocasionat “molts
problemes”, però al marge
d’això lamenta que les
obres, que es van acabar
l’any passat, no hagin servit per canviar el paradigma de la mobilitat
d’aquest sector. Com que
els vianants no veuen les
pedres i sovint s’entrebanquen i prenen mal, Bosch
anuncia que a la tardor les
substituiran per altres elements més adients, com
ara jardineres. Ara bé, l’altre aspecte que el nou govern municipal creu que
no s’ha abordat prou bé és
la necessitat de fer canvis i
fins i tot restringir la circu-

deute correspon a
diverses actuacions
de la llei de barris

Lluís Martínez
MATARÓ

L’Ajuntament de Mataró
reclama un cop més el
deute pendent que manté
amb la Generalitat i que,
segons els últims càlculs,
és de 5,5 milions d’euros
més els interessos corresponents per la demora.
Una part important
d’aquesta xifra correspon
a diferents actuacions

Detingut per intentar
apunyalar un home
Els Mossos d’Esquadra van
detenir dilluns a Mataró un
home acusat d’amenaçar i intentar agredir-ne un altre amb
una arma blanca. Els fets van
tenir lloc al voltant de dos
quarts de dotze al barri de
Cerdanyola, a la confluència
entre l’avinguda Puig i Cadafalch i el carrer València quan,
per causes que es desconeixen –tot i que segons alguns
veïns, per un conflicte sentimental–, un home en va amenaçar un altre amb una arma
blanca. Els nombrosos veïns

que van ser testimoni de l’enfrontament van ser els que
van donar avís als Mossos
d’Esquadra. Segons fonts policials, la víctima va intentar
defensar-se i, per aquest motiu, l’agressor va rebre ferides
lleus i va haver de ser traslladat a l’hospital. Un cop rebuda
l’alta mèdica, l’agressor, que
té antecedents per robatori i
tràfic de drogues, ha estat
traslladat a les dependències
dels Mossos d’Esquadra a
Mataró, a l’espera de passar a
disposició del jutge. ■ RED.
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ACN

Les polèmiques pedres dels carrers del nucli de Dosrius, que no agraden als veïns ■ LL.M.

lació de vehicles per una
zona que continua sent de
pas per a molts conductors que van a Can Massuet del Far o a Canyamars. Bosch no amaga que
aquest és un assumpte espinós i per aquest motiu
assenyala que la decisió en
qualsevol cas “no serà política, sinó tècnica”. “Dema-

narem a la Diputació que
faci un ampli estudi de mobilitat del nucli, però també consultarem els veïns i
els botiguers de la zona
afectada”, hi afegeix l’alcalde, que també assenyala la necessitat de trobar
nous espais com a aparcament per racionalitzar definitivament el trànsit als

carrers i potenciar-hi el comerç local. En aquest sentit, una de les propostes
que té sobre la taula el govern de Dosrius és restringir el pas de vehicles durant alguna jornada com
ara els dissabtes o els diumenges i veure quina és
la resposta tant dels veïns
com dels botiguers. ■

Mataró reclama
5,5 milions a
la Generalitat
a Una bona part del

MATARÓ

que ja s’han dut a terme
en el marc de la llei de barris. En concret, només
per aquests programes
que han beneficiat els veïnats de Cerdanyola i de
Rocafonda i el Palau, el
consistori mataroní exigeix a la Generalitat 3,5
milions d’euros, però també hi ha diners que pertanyen a programes i subvencions de Benestar Social i d’Ensenyament. En
el decret, que recentment
ha signat l’alcalde, David
Bote, s’assenyala que si en
el termini de tres mesos
no s’abona el deute o no
s’arriba a un acord entre

TORDERA

Dos vehicles xoquen mortalment
Un xoc entre dos vehicles a la
carretera N-II a Tordera ahir al
matí va provocar la mort
d’una persona, veïna de Premià de Mar. L’accident va tenir
lloc al punt quilomètric 686
en sentit nord i, segons els

Mossos, el sinistre s’hauria
produït per una envestida lateral entre els dos vehicles.
L’accident va obligar a tallar la
carretera en els dos sentits de
la marxa i a donar pas alteratiu als vehicles. ■ REDACCIÓ
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VILASSAR DE MAR

VILASSAR DE DALT

Arresten 3 homes
acusats d’entrar a
robar en una casa

Enxampen un
home amb una
moto robada

Tres mataronins han estat detinguts acusats de cometre
un robatori a dins d’un domicili a Vilassar de Mar. La policia local va arrestar-los després que un veí els va veure
saltant una tanca. Els detinguts han quedat en llibertat
amb càrrecs. ■ REDACCIÓ

Els Mossos d’Esquadra han
imputat un home de 44 anys i
veí de Barcelona haver robat
una motocicleta el 2011. Els
fets van passar diumenge 9
d’agost, quan una patrulla,
que estava al peatge de Vilassar de Dalt de l’autopista C32, va detectar com una moto
que circulava a escassos metres d’un cotxe, va passar la
tanca enganxada al turisme
sense pagar amb el dispositiu
de telepeatge. Els agents van
seguir el vehicle fins a interceptar-lo i van requerir al conductor el dispositiu electrònic
de pagament, però l’home els
va dir que no el tenia. Aleshores els agents van comprovar
que la motocicleta havia estat robada l’any 2011. A les
dependències policials, els
agents van contactar amb el
titular de la moto, que va
confirmar que li havien pres
fa temps amb les claus i la
documentació. ■ REDACCIÓ
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TORDERA

Intenten robar en
una botiga de
telefonia mòbil
L’Ajuntament de Mataró reclama els diners que encara no
ha rebut de la Generalitat ■ LL.M.

les dues parts s’interposarà un recurs contenciós
administratiu.
Tot i que la quantitat
de diners pendent de cobrar per part de l’administració catalana s’ha reduït l’últim any a la meitat,

no ha estat la Generalitat
qui l’ha liquidat, sinó que
s’ha abonat a través de
l’Estat. El Ministeri d’Hisenda ha sufragat una
part del deute, i s’ha convertit així en el creditor
de la Generalitat. ■

Uns lladres van intentar robar
ahir en una botiga de telefonia
mòbil a Tordera. Els delinqüents, que van trencar la
persiana i la porta de l’establiment, van produir danys en
els mostradors i el mobiliari,
però van marxar del lloc sense endur-se res després que
un veí en va donar la veu
d’alerta. ■ REDACCIÓ

