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SERVEI · El municipi posa en
marxa dijous la primera oficina
d’habitatge, que ha d’afrontar la
creixent demanda social

Pineda té 129 pisos
buits de bancs i en
demana la cessió
OBJECTIU · Es pretén que donin
resposta a la necessitat de
ciutadans que han perdut la casa
i no poden accedir a una de nova

HABITATGE P23

Una tècnica treballant ahir en les feines de restauració que es fan a la capella ■ LLUÍS MARTÍNEZ

CULTURA P22

La restauració de la capella dels Dolors de Mataró acabarà al març

Esplendor en recuperació

CULTURA P24

Condicionen el camí d’accés a les
Encantades, una zona de gran valor
arqueològic i envoltada de llegendesUna noia a la cova de les Encantades ■ JUANMA RAMOS

Una cova amb
històries de
bruixes, a Cabrils

Mobilització contra
el gasoducte Midcat

Medi ambient P21

El projecte inclou la construcció d’un
nou túnel de 315 quilòmetres a l’Albera

El ple aprova una moció presentada
pel grup mixt i amb el suport d’ERC

Política P25

Arenys de Munt
declara Felip VI
persona ‘non grata’

El Maresme, la comarca
amb més Viles Florides

Societat P25

És un guardó que s’atorga als
municipis que milloren els espais verds

Operació pionera per
extreure una laringe

Salut P20

El Trueta de Girona és el primer hospital
català que ha aplicat la tècnica
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El Maresme és la comarca
de Catalunya amb més
municipis participants en
el projecte Viles Florides,
que promou la Confedera-
ció d’Horticultura Orna-
mental de Catalunya
(CHOC). Aquest movi-
ment, nascut el 2012, dis-
tingeix els municipis que
treballen per a la transfor-
mació dels seus espais pú-
blics per mitjà de l’enjardi-
nament i la millora dels es-
pais verds. En total són
dotze les poblacions de la
comarca que fan part
d’aquest projecte, que va-
lora la protecció dels es-
pais verds, la millora de la

qualitat de vida, la cons-
cienciació social amb polí-
tiques sostenibles i el des-
envolupament d’econo-
mies locals mitjançant
l’atractiu del parcs i jar-
dins. Són Alella, Argento-
na, Arenys de Munt, Ca-
brera de Mar, Cabrils, Ca-
lella, Pineda de Mar, Pre-
mià de Dalt, Santa Susan-
na, Tordera, Vilassar de
Mar i el darrer en incorpo-
rar-se, Sant Andreu de
Llavaneres. D’altres co-
marques amb més muni-
cipis florits són Osona i el
Vallés Oriental, ambdós
amb set poblacions, i la
Garrotxa i la Selva, amb
sis. A Catalunya hi ha 71
municipis que participen
en el projecte. ■

El Maresme, la comarca
amb més viles florides
Lluís Arcal
MATARÓ

Vilassar de Mar és un dels
municipis del Maresme que fa
part de Viles Florides ■ LL.M.

El ple d’Arenys de Munt va
aprovar dijous declarar
persona no grata el rei
d’Espanya, Felip VI. La
proposta, que van presen-
tar els dos regidors del
grup mixt, va rebre el su-
port dels cinc regidors
d’ERC, quatre absten-
cions (tres de CDC i una de
la regidora de la CUP) i els
dos vots en contra del PSC
i el PP.

La moció, presentada
pel regidor no adscrit Jo-
sep Manel Ximenis, impul-
sor de la primera consulta
independentista del 2009
i alcalde per la CUP del
2011 al 2013, també va
atorgar aquesta qualifica-
ció a qualsevol altre repre-
sentant de la monarquia
espanyola. La moció consi-
dera que Felip VI repre-
senta un estat “que impe-
deix el lliure exercici del
dret a decidir del poble de
Catalunya” i se li critica
haver adoptat una posició
“no neutral” envers
aquest procés polític.

El consistori d’Arenys
de Munt no és el primer
cop que es pronuncia a fa-

vor de la república i en con-
tra de la monarquia espa-
nyola. La regidora de la
CUP, Maria Ballester, va
justificar l’abstenció per-
què ja es va aprovar el
2012 una moció en contra
de la monarquia i en va
qüestionar el sentit.

L’alcalde d’Arenys de
Munt, Joan Rabasseda, es
manifestava en el ple, i
l’endemà a través de les
xarxes socials, contrari a

les “mocions espectacle”,
que capten els titulars a la
premsa.

Arenys de Munt se su-
ma així a Breda, que va ser
el primer a aprovar la mo-
ció. El consistori ha decla-
rat persones no grates la
delegada del govern espa-
nyol a Catalunya, María de
los Llanos de Luna, i l’ex-
ministre d’Educació del
govern espanyol José Ig-
nació Wert. ■

a S’aprova una moció presentada pel grup mixt i amb el
suport d’ERC per declarar persona no grata el monarca

Arenys de Munt no
reconeix Felip VI

E.F.
ARENYS DE MUNT

Una de les sessions plenàries d’arxiu, amb els dos
regidors del grup mixt en primer terme ■ E.F.


