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«És un desastre i s’està
creant cada cop més una
situació de pànic entre la
població que vol accedir a
un pis, sigui protegit o
no.» L’alcalde de Pala-
folls, Valentí Agustí
(PSC), es lamentava ahir
del poc resultat obtingut
en el segon concurs per ad-
judicar els pisos de protec-
ció oficial que s’estan
construint a la zona del
Camí de Can Roig - Can
Grimal. El consistori va
decidir el mes d’octubre
tornar a posar a concurs un
paquet d’habitatges de la
promoció, ja que els seus
adjudicataris inicials hi
havien renunciat perquè
els bancs o les caixes no
els havien concedit la hi-
poteca. De la promoció de
32 habitatges –d’entre 64 i
90 m², amb aparcament i
traster i amb un valor d’en-
tre 151.000 i 200.000 eu-
ros–, 20 es van quedar sen-
se adjudicar.

En vista de la situació
creada –a Vilassar de Dalt
es va repetir la història pe-
rò amb una trentena de fa-
mílies–, el govern del PSC

i CiU va rebaixar les
exigències inicials per am-
pliar el ventall de gent que
hi pogués accedir. Per
exemple, només calia que
un dels sol·licitants, si eren
parella, estigués empadro-
nat a Palafolls. Agustí va

recordar que les tres sol·li-
citud presentades encara
han de passar per un pro-
cés de validació perquè els
aspirants puguin obtenir el
vistiplau i adquirir l’habi-
tatge.

«Ja hem parlat amb els

responsables de l’empresa
promotora i els hem dit
que poden posar els habi-
tatges en el mercat lliure,
tot i que tant ells com nos-
altres som conscients que
el sector immobiliari està
en plena crisi», va dir l’al-
calde. Malgrat l’experièn-
cia negativa, Valentí
Agustí assegura que la no-
va promoció prevista a la
mateixa zona per aixecar
36 pisos de lloguer també
de protecció oficial conti-
nuarà endavant. «Els res-
ponsables de l’obra estan
convençuts que els habi-
tatges es podran adjudicar,
perquè es tracta de pisos
més senzills i amb un llo-
guer adquisitiu d’uns 250
euros», va assenyalar.

Precisament en aquesta
promoció s’ha buscat la
complicitat i la màxima
convivència entre els dife-
rents col·lectius del muni-
cipi i així, dels 36 pisos, 12
es destinaran a la gent
gran, 12 més als joves i la
resta, a famílies monopa-
rentals o a altres grups
amb dificultats especials
per a accedir a una casa.

L’Ajuntament informa a la constructora que ja els pot treure al mercat lliure

El segon concurs per adjudicar els
20 pisos protegits de Palafolls

només rep tres sol·licituds

● El segon concurs engegat per
l’Ajuntament de Palafolls per adju-
dicar els vint pisos protegits del Ca-
mí de Can Roig - Can Grimal només

Pisos del Camí de Can Roig-Can Grimal a Palafolls. / T.M.

TERESA MÁRQUEZ / Palafolls ha rebut tres sol·licituds. Els habitat-
ges s’havien tornat a posar a concurs
després que els adjudicataris inicials
no se’ls van poder quedar perquè les
entitats d’estalvis els havien denegat

la hipoteca. En vista del fracàs
d’aquest segon intent, el consistori
palafollenc ja ha donat permís a la
constructora perquè posi en el mer-
cat lliure els habitatges que queden.

● Les obres per cobrir la
riera Capaspre de Calella
han topat amb un altre en-
trebanc. Si a finals d’estiu
s’anunciava que el cobri-
ment començaria al no-
vembre perquè ja s’havia
signat el conveni corres-
ponent amb l’Agència Ca-
talana de l’Aigua (ACA),
ahir es va confirmar que no
serà fins al gener que en-
traran les màquines a la
zona. Segons consta, la
Cambra de Contractistes
de Catalunya va impugnar
una de les clàusules que
regien el concurs de con-
tracte d’obres que va ser-
vir per posar a licitació el
projecte el 10 de setembre
passat. L’Ajuntament es
va reunir i va acceptar la
impugnació, i va deixar

sense efecte la licitació
aprovada. Aquest nou es-
cull en l’obra més espera-
da a la ciutat comportarà
un retard en les previsions
per tenir enllestit el cobri-

ment abans de l’estiu tal
com esperava l’alcalde,
Josep Maria Juhé (PSC).

El pressupost de licita-
ció és de 2.677.759,81 eu-
ros i el 10 de novembre

passat va acabar el termini
per presentar les noves
proposicions. L’obra im-
plica la construcció d’una
llosa que tapi els 300 me-
tres de riera entre l’N-II i el
passeig de les Roques. A
més, s’ha previst la cons-
trucció de murs de suport
per a la llosa perquè els ac-
tuals no donen prou garan-
ties que aguantaran el tràn-
sit de vehicles previst en
una futura urbanització.

El cobriment de la riera
Capaspre, inclòs en tots
els programes electorals
des de fa anys i defensat
per tots els partits locals en
diferents administracions,
es va desencallar definiti-
vament gràcies al compro-
mís de l’exministra de Me-
di Ambient Cristina Nar-
bona.

T.M. / Calella

El cobriment de la riera Capaspre de
Calella no començarà fins al gener

Les obres de la riera Capaspre, fins al gener. / T.M.

� Obres de millora a dos carrers de Mataró. L’Ajun-
tament ha iniciat les obres de reurbanització del carrer de
Sant Agustí, i un tram del carrer Jaume Ibran. Els treballs,
que duraran sis mesos, s’han iniciat amb la renovació del
clavegueram malmès. L’actuació deixarà els carrers a un
sol nivell per donar prioritat als vianants. / LL.M.

� Les «empremtes» d’Alella, el Masnou i Teià. Ven-
talls, mocadors i arracades amb motius propis d’Alella,
Teià i el Masnou han estat algunes de les 19 propostes se-
leccionades per formar part de la col·lecció Empremtes de
Catalunya, que promou Artesania de Catalunya. Els ob-
jectes es posaran a la venda en el CAT de Teià. / EL PUNT

● Els premis Butaca, els
primers guardons de teatre
i cinema de Catalunya
triats íntegrament pels es-
pectadors, presenta impor-
tants novetats per aquest
any, com ara que es podrà
seguir en directe la gala a
través d’internet. La cele-
bració, nascuda a Premià
de Mar, torna a casa en la
catorzena edició després
de voltar durant dos anys
per altres municipis cata-
lans arran del conveni sig-
nat amb la Diputació. En la
presentació d’ahir hi van
ser presents l’alcalde de

Premià de Mar, Miquel
Buch (CiU), el regidor de
Cultura, Ernest Casadesús
(ERC), el gerent de l’àrea
de cultura de la Diputació,
Carles Vicent, i els direc-
tors dels premis, Glòria
Cid i Toni Martín. D’altra
banda, s’ha superat el rè-
cord de votacions a les
candidatures i s’ha arribat
a les 7.300. Miquel Buch
va aprofitar l’acte per re-
ivindicar que quan els pre-
mis Butaca tornin a Pre-
mià de Mar l’any 2011 ja
es puguin celebrar al Tea-
tre l’Amistat, pendent de
remodelar.

La gala dels premis Butaca
es podrà seguir per internet

T.M. / Premià de Mar

Casadesús, Vicent, Buch, Cid i Martín ahir. / EL PUNT


