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� Escudella de carnestoltes multitudinària. La Xarxa
d’Iniciatives Pinedenques (XIP) va tornar a omplir a ves-
sar la plaça de les Mèlies de Pineda amb l’escudellada de
carnestoltes. Se’n van servir 5.000 racions i es van formar
llagues cues per aconseguir-ne un plat. La ració costava
1,5 euros i se’n celebrava la 23a edició. / EL PUNT

� Noves tecnologies per als avis. El casal d’avis de les
Mèlies de Pineda va inaugurar divendres una ciberaula
orientada a apropar les noves tecnologies a la gent gran.
La inversió, avalada per l’obra social de «la Caixa», ha
estat de 42.800 euros i disposa d’ordinadors, impressora i
càmera digital, entre altres serveis. / EL PUNT

● L’alcalde de Mataró,
Joan Antoni Baron, va sig-
nar divendres un decret
per modificar provisional-
ment les competències del
regidor de Via Pública,
Oriol Batista (PSC). El
motiu és que Batista ha de
seguir un tractament mè-
dic. D’aquesta manera, el
decret resol retirar-li les
seves competències de
manera provisional i dele-
gar, també temporalment,
les atribucions de gestió i
resolució dels assumptes
relatius a les competències
de Via Pública. Francesc
Melero (PSC) assumirà les
competències relatives a la
policia local i la protecció
civil i Núria Aguilar
(PSC), les de mobilitat.

Oriol Batista continuarà,
però, exercint els seus
drets i deures com a regi-
dor i sisè tinent d’alcalde
sense cap delegació espe-
cífica. Aquesta és la sego-
na vegada que Batista dei-
xa les seves competències
de manera temporal.

LL.M. / Mataró

El regidor de Mataró Oriol
Batista deixa temporalment

les competències per malaltia

 ORIOL BATISTA
REGIDOR DE VIA PÚBLICA DE

MATARÓ (PSC)

LA FITXA

Premià va superar ahir una
altra etapa en el procés de
reforma de L’Amistat.
amb la signatura del con-
veni que fixa el traspàs de
la finca, situada al carrer
Sant Antoni, a les mans
municipals. Es tracta d’un
tràmit necessari per a
l’execució de l’obra de re-
forma, que es finançarà
amb els fons estatals i que
costa més de 3 milions
d’euros. L’enderroc ja ha
estat adjudicat i els treballs
començaran la setmana
del 15 de març.

Un cop acabades les
obres, que es preveu que
s’allarguin dos anys, la ca-
feteria i uns despatxos tor-
naran a les mans de l’enti-
tat cultural, i el teatre i
l’hotel d’entitats quedaran
com a propietat municipal.
«Tots dos ens necessità-
vem mútuament», va ex-

plicar ahir el regidor de
Cultura, Ernest Casade-
sús, que va afegir-hi que al
municipi faltava un equi-
pament cultural i que l’en-
titat necessitava reformar
el teatre, molt deteriorat.

En el mateix sentit es va
expressar el president de la
junta de L’Amistat, Pere
Fabrés, que va dir que les
obres eren una prioritat
des de feia molts anys. Per
celebrar l’acord, s’ha pro-

gramat un cap de setmana
festiu per als dies 7 i 8 de
març, els últims en què el
local restarà obert. L’enti-
tat programarà un festival
amb gent que ha estat vin-
culada a L’Amistat, i el
consistori organitza un se-
guit d’actes divulgatius.

Local provisional
Mentre durin els treballs,
els socis de L’Amistat po-
dran continuar reunint-se.
Ho faran en un local situat
al carrer Verge del Pilar
que fins ara era explotat
com un bar. «És un bon
lloc, no podrem funcionar
al cent per cent però cal ser
conscients que és provi-
sional», va comentar ahir
Pere Fabrés. Fins aquest
local també s’hi trasllada-
rà la cafeteria, i hi haurà un
espai per a la reunió dels
associats.

La societat cultural cedeix oficialment el teatre al consistori en un acte públic

L’Amistat de Premià es començarà a
enderrocar d’aquí a tres setmanes

● El centre cultural L’Amistat, a
Premià de Mar, ja és propietat del
municipi. La societat cultural i el
consistori van signar ahir el conveni,

Moment de la signatura del conveni, ahir a Premià. / G.A.

GERARD ARIÑO / Premià de Mar que fixa la permuta de la finca. Se-
gons el conveni, el municipi passa a
ser el propietari del centre cultural i
hi executarà les obres de reforma,
que permetran renovar totalment

aquest equipament cultural, constru-
ït a principi del segle passat i ara en
mal estat. L’enderroc començarà la
segona setmana de març, i es preveu
que les obres durin dos anys.

● El nombre de robatoris
amb violència i intimida-
ció i els robatoris amb for-
ça es van incrementar du-
rant l’any passat un 13% a
Mataró. Aquesta és una de
les dades que s’han donat a
conèixer en l’última junta
local de seguretat de la
ciutat, en la qual s’ha fet
balanç d’aquest àmbit. En
aquest sentit, el nombre de
delictes i faltes també ha

augmentat un 17%, a cau-
sa sobretot de la prolifera-
ció de furts a l’interior de
vehicles, el nombre dels
quals ha augmentat també
un 44% en el mateix perío-
de. Tot i això, des de l’A-
juntament s’assenyala que
els últims tres mesos la se-
va quantitat ha disminuït
considerablement, ja que
durant tot el 2008 la poli-
cia local i els Mossos
d’Esquadra van realitzar

diferents dispositius con-
junts per evitar-los. Els
operatius es van saldar
amb la detenció de fins a
150 persones. Molts dels
robatoris, a més, s’han im-
putat a autors reincidents
que han passat a disposició
judicial, alguns dels quals
són menors d’edat.

Tot i aquestes dades, la
junta local de seguretat fa
una lectura favorable de
les dades quant a seguretat

viària, ja que durant l’any
passat el nombre d’acci-
dents s’ha reduït un 8%,
mentre que la xifra de fe-
rits ho ha fet en un 13,5%.
La disminució del nombre
d’accidents de trànsit ja fa
sis anys que es manté i, se-
gons l’Ajuntament, és grà-
cies a l’actuació conjunta
de la policia local i el Ser-
vei de Mobilitat, i també
de la progressiva cons-
cienciació ciutadana.

El nombre de robatoris amb violència i
força va pujar un 13% a Mataró el 2008

LL.M. / Mataró


