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L’Ateneu Arenyenc, en peu
de guerra amb l’Ajuntament

Premià de Mar
inicia les obres
de l’entorn del
camp de futbol

a Els socis reclamen la subvenció que la Diputació els va concedir per fer-ne les reformes i obtenir la
llicència d’activitats a L’Ajuntament reté part dels diners perquè diu que no en pot autoritzar les obres

PREMIÀ DE MAR

Elena Ferran

Fan una comissió
i en desvinculen
el president

ARENYS DE MAR

Els socis de l’Ateneu Arenyenc recullen signatures
per tal de demanar a l’alcalde,
Estanis
Fors
(JuntsxArenys), que resolgui el conflicte que s’arrossega amb l’Ajuntament
per disposar de la subvenció que la Diputació els va
concedir. A l’entitat reclamen la primera bestreta
de 6.000 euros que es va
pagar i que l’Ajuntament,
que tramita la subvenció,
té retinguda.
El regidor d’Urbanisme, Xavier Masgrau
(JuntsxArenys), manté
que les obres no es poden
autoritzar sense tenir la
llicència d’activitat. “És
una crua realitat que els
tècnics municipals no veuen com han de resoldre”,
explica. La subvenció concedida a l’Ateneu Arenyenc és de 32.000 euros
amb què l’entitat preveia
remodelar la planta baixa
amb envans de vidre, renovar el sistema d’extinció d’incendis i col·locar
unes portes de ferro que
els permetria adaptar-se a

—————————————————————————————————

En l’última assemblea els socis de l’Ateneu Arenyenc van
decidir passar a l’acció i denunciar la “passivitat i el menyspreu” de l’Ajuntament a
l’entitat. Tal com van insinuar
alguns assistents, el conflicte
s’ha convertit en un tema
personal pel fet que el president, Josep Manel Nogueras,
també regidor de CiU a l’oposició, va disputar encapçalar
la coalició a l’actual alcalde.
Per desvincular-se’n, el president assegura que actualment una comissió s’encarrega de “reclamar el que els
correspon”.
La façana de l’Ateneu Arenyenc des de la terrassa del bar, situat al passeig ■ E.F.

la frase
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“Només cal voluntat
política perquè els
diners tots sabíem que
eren per obtenir la
llicència d’activitats”
Josep Manel Nogueras
PRESIDENT DE L’ATENEU ARENYENC

la normativa per tenir la
llicència d’activitats. La
convocatòria d’ajuts, tal
com recorda el president
de l’Ateneu, Josep Manel
Nogueras, anava destinada a entitats culturals i recreatives privades sense
ànim de lucre que vulguessin regularitzar la seva situació. L’Ateneu, amb 132

anys d’història i amb un
pes social i cultural al municipi, el 2013 va aconseguir l’ajut, molt inferior als
300.000 euros sol·licitats.
Segons Nogueras, la sorpresa va ser quan l’Ajuntament va comunicar que no
podia autoritzar la reforma. “Només cal voluntat
política perquè els diners

tots sabíem que eren per
obtenir la llicència d’activitats. Altres entitats que
hi van concórrer ja tenen
les obres fetes”, explica.
Els socis han exposat el
cas al Síndic de Greuges i
volen reunir-se amb la presidenta de la Diputació, a
part de fer les reclamacions a l’Ajuntament. ■

Redacció

Aquesta setmana han començat els treballs de la
urbanització exterior de
l’entorn del camp de futbol
de Premià de Mar. Els treballs consisteixen en l’enderroc de la tanca i del magatzem que hi ha a continuació de l’edifici dels
nous vestidors, així com la
construcció d’una nova
vorera. Aquestes obres
van a càrrec de l’empresa
VAOS-Via Augusta Obres i
Serveis SLU i tenen un
cost de més de 40.000 euros. D’altra banda, els propers dies començarà la
construcció d’un petit magatzem i d’una nova tanca
alineada amb l’edifici dels
vestidors, com també d’un
nou accés al recinte des
del passatge Vallès per a
vehicles de servei i emergències, i es pavimentarà
l’entorn exterior del nou
edifici. L’empresa Ramir
Comas Salvador és l’encarregada de fer els treballs, que tenen un cost
d’uns 53.000 euros. Les
obres està previst que tinguin una durada d’entre
sis i vuit setmanes. Mentre durin els treballs,
l’Ajuntament ha anunciat
que es faran talls puntuals
del trànsit al passatge Vallès. ■

Societat
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Telefonia mòbil sense benzina

QUEIXES · Els clients de Movistar d’Arenys de Munt no tenen cobertura perquè el grup electrogen que fa anar l’antena es
queda sense benzina ACCIONS · L’Ajuntament estudia querellar-se contra la companyia per incompliment del contracte
Elena Ferran
ARENYS DE MUNT

E

ncara que sembli un acudit en plena era de les noves tecnologies, a Arenys
de Munt els clients de
Movistar depenen d’un grup
electrogen que fa funcionar una
de les antenes que repeteixen el
senyal de telefonia al poble. I encara, el més sorprenent és que
el servei deficient sovint és per
culpa del generador d’electricitat, que es queda sense benzina.
És un sistema provisional que la
companyia telefònica va installar fa sis anys a l’antena del costat del cementiri. És un punt alt

que permet cobrir el senyal com
també es fa des de les antenes
situades a la part alta de Collsacreu, per poder salvar una orografia al municipi complicada
per a les telecomunicacions.
Les queixes dels usuaris
s’han repetit en les últimes setmanes, quan el senyal va deixar
sense cobertura els mòbils de
dijous a dissabte al matí, i dilluns va tornar a fallar durant
unes hores. Va ser un malson
per als clients, que ja estan
acostumats a les interrupcions
del servei dins el terme municipal. La regidora de Comunicacions, Maria Ballester (CUP),
reconeix que les deficiències

han empitjorat des de final
d’any, quan ja es va reunir amb
la companyia, a instàncies de
l’Ajuntament, per reclamar solucions. “Va ser un ultimàtum
per exigir que ens presentessin
un pressupost que demostri que
s’invertirà per resoldre la provisionalitat de l’antena i que es
garantirà que no es queda sense
benzina”, explica Ballester.
La resposta de l’empresa des
de la trobada, el 5 de novembre,
ha estat nul·la, segons l’Ajuntament. Per això, estudien emprendre accions judicials contra
la companyia de telefonia per
incompliment del contracte tenint en compte que durant sis

L’antena de telefonia que funciona
amb un generador ■ E.F.

anys no han fet cap inversió per
fer arribar l’escomesa elèctrica i
tampoc no es garanteix que el
generador d’electricitat funcioni correctament. La regidora lamenta la “passivitat” de l’empresa tant davant els compromisos amb l’Ajuntament com
amb l’usuari.
Els perjudicats pel mal servei
s’adrecen a l’oficina de l’atenció
al vilatà, en què en les últimes
setmanes ha recomanat que
quan truquin al servei al client
de Movistar demanin el número
d’incidència per, després, tramitar-ne la queixa a l’oficina de
consum de la Diputació de Barcelona. ■

