|

22 Maresme

|

EL PUNT AVUI
DIMECRES, 28 D’OCTUBRE DEL 2015

L’APUNT

El sistema sanitari,
pilar del benestar
Ferran Espada

Si hi ha una qüestió que amoïna especialment la ciutadania dels efectes de l’actual crisi econòmica i de
les actuacions governamentals, més enllà de conservar la feina, és el manteniment de les prestacions de
la sanitat pública, pilar fonamental del fràgil estat
del benestar del nostre país. I al Maresme aquesta
qüestió té en la intervenció de l’hospital de Mataró

per la Generalitat un fet nuclear. Ara els treballadors
denuncien que la mesura pot suposar almenys la
pèrdua de quaranta llits de malalts aguts. La direcció ho nega, però convindria que la gestió del centre
sanitari, que acumulava un dèficit de 2,5 milions, retorni als paràmetres anteriors a la intervenció assegurant que pel camí no perdrà cap prestació.

S’aprovaran un 95% de les
beques menjador revisades

a El president del Consell Comarcal del Maresme assegura que la gran majoria dels 1.201
expedients pendents rebran els ajuts a Ensenyament es compromet a afegir-hi 254.000 euros
Teresa Márquez
MATARÓ

El 95% dels 1.201 expedients de famílies que demanen beca menjador
al Maresme pel curs
2015/2016 que no van superar la primera selecció
rebran finalment l’ajuda
que sol·liciten. El president del Consell Comarcal
del Maresme (CCM) i alcalde de Sant Vicenç de
Montalt, Miquel Àngel
Martínez (CiU), va confirmar ahir que aquestes peticions van ser inicialment rebutjades pel Departament
d’Ensenyament perquè no complien
amb els requisits sol·licitats, sobretot perquè superaven els límits de renda, encara que fos per un
estret marge. “El departament ens els va retornar
perquè en féssim una segona valoració en funció
de les necessitats reals de
cada família”, apunta el
president, que assegura
que davant els resultats
obtinguts “crec que el 95%
dels casos seran resolts
satisfactòriament”.
En aquest sentit, des
del mateix departament
ja s’ha compromès una

El nombre de beques menjador al Maresme ha augmentat aquest curs i el CCM rebrà més diners d’Ensenyament ■ ARXIU

partida addicional per a
beques menjador a la comarca de 254.000 euros.
“Aquests diners s’afegeixen a l’1,9 milions d’euros
que ja se’ns van atorgar
per les beques garantides”, explica Martínez.
En el cas dels expedients
addicionals, l’import màxim que s’atorgarà per es-
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2,2

milions d’euros és la quantitat total que Ensenyament
aportarà al Maresme en concepte de beques menjador.

3.823

infants han obtingut beca
menjador al Maresme en primera instància, sense comptar-hi amb les addicionals.
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“La partida per
atendre aquestes
demandes estarà
oberta pels infants
que ho necessitin”
Miquel A. Martínez (CiU)

PRESIDENT DEL CONSELL COMARCAL
DEL MARESME

tudiant és del 50% del
cost del menjador, mentre que la resta l’haurà
d’assumir la família.
Les dades facilitades
pel cap del govern del
Consell Comarcal del Maresme estableixen en
3.823 infants els beneficiats en un primer moment dels ajuts per poder
quedar-se a menjadors escolars. D’aquests, 3.686
ja haurien rebut la subvenció estipulada i els
137 restants es donaran
en els dies vinents, ja que
hi havia algun problema
amb la documentació.
Més sol·licituds
Les sol·licituds rebutjades
per no complir els requisits demanats són 1.450
d’un total de 7.375 que es
van presentar al seu dia.
Aquest nombre és superior a les 7.215 que es van
presentar durant el curs
passat. El president del
Consell Comarcal explica
que el territori, al contrari
d’altres, s’ha vist beneficiat amb els nous criteris
establerts per Ensenyament a l’hora d’atorgar beques, i xifra en 42.717 euros la quantitat de més
que s’ha rebut pel que fa a
la partida d’expedients
atorgats en primera instància respecte al curs
passat. Els infants que rebran el 100% del cost del
menjador durant el curs
escolar passen dels 55 de
l’any passat a 89 aquest.
“La partida per atendre
aquest tipus de demandes
és oberta i podem garantir
que els infants que necessitin ajudes seran atesos”,
destaca Martínez. ■

El Clavé de Tordera compleix deu
anys acostant el teatre als joves
T.M.
TORDERA

El Teatre Clavé de Tordera
rebrà la visita aquest any
de vora 8.500 escolars, infants i joves que participen
en el programa L’art de ser
espectador, la programació d’arts escèniques que
s’inclou dins de l’horari escolar. La iniciativa, nascu-

da fa deu anys, té com a objectiu acostar els espectacles a un col·lectiu que sovint no té ni l’hàbit ni les
possibilitats econòmiques
de consumir aquest tipus
de productes culturals. En
aquesta ocasió l’obra Pinocchio, de La Baldufa
Teatre, estrena la programació d’aquest any i farà
estada a l’equipament de

Tordera fins al 30 d’octubre amb una proposta
adreçada tant a alumnes
de primària com de secundària de centres de Tordera, Malgrat de Mar, Palafolls, Pineda de Mar, Santa
Susanna, Canet de Mar i
Fogars de la Selva.
El cartell es completa
amb una oferta d’onze espectacles més que es repar-

tiran fins a l’abril del 2016 i
que inclou des de teatre
parlat fins a música, dansa,
teatre de titelles, concerts i
un espectacle en anglès. El
programa L’art de ser espectador està organitzat
conjuntament per la Fundació Teatre Clavé i els
municipis de l’Alt Maresme i rep el suport econòmic de la Diputació. ■

‘Pinocchio’, de La Baldufa Teatre, enceta el programa ‘L’art
de ser espectador’ al Clavé de Tordera ■ LA BALDUFA TEATRE

