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Els nous alcaldes del Maresme

LA POLICIA LOCAL El nou alcalde diu que no farà com el govern anterior, que “no va parlar amb
totes les parts i amagava els temes al calaix” L’ODÈON I EL SEGON INSTITUT Són els grans
projectes de futur però Marín, que és també regidor d’Educació, planteja l’ampliació de l’institut

“Aquest govern no serà
un nou tripartit”

Jesús Marín. Alcalde de Canet de Mar (CiU)

esús Marín ha estat pro-
clamat nou alcalde de Ca-
net de Mar després de fer
les paus amb la gent
d’Unió Municipal de Ca-

talunya i tancar un pacte que in-
clou també el PP i deixa a l’oposi-
ció ERC, la segona força més vo-
tada.

S’han abaixat el sou un 10% pe-
rò l’oposició diu que no s’estal-
via res, al contrari.
El pressupost es fa en funció de
deu regidors, mentre que abans
eren vuit i comparat amb el 2010
els números són clars i pagant els
impostos ens estalviem 57.000
euros. Les xifres ballen quan es
miren de forma interessada i
s’han de vendre al seu electorat.
Ens rebaixem un 10% el sou i no
tenim càrrecs de confiança.

Quina situació econòmica s’ha
trobat?
Delicada però salvable. Anàvem
cap a una situació crítica però
per això prenem mesures i apli-
carem un pla de sanejament que
fins ara no s’havia complert. Els
números són els deu milions
d’euros de dèficit que s’havien ja
anunciat. No heretem alguns
dels compromisos que s’havien
assumit.

A què renunciaran?
Els serveis socials i educatius els
seguirem acomplint però les aju-
des econòmiques per a entitats i
associacions s’hauran de reta-
llar; no pas els mitjans tècnics,
que se’ls continuaran oferint. És
l’única manera de remuntar.

I grans projectes com ara
l’Odèon o el segon institut com
es tiraran endavant?
Pel que fa a l’Odèon, s’ha de des-
encallar el tema penal i després
ens haurem d’espavilar a buscar
recursos privats perquè si no és
clar que no pot tirar endavant.
Pel que fa al segon institut, els
terrenys ja es van cedir a la Ge-
neralitat però en els temps ac-
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tuals haurem d’estudiar què és
el que ens convé més.

Què vol dir?
Hi ha la possibilitat de fer un edi-
fici nou o bé ampliar l’actual, on
hi ha suficient espai. Des del
punt de vista operatiu i d’eficièn-
cia pot ser més interessant. Fa-
rem el més adient i ens ho mira-

rem a fons.

Un dels compromisos és resol-
dre el conflicte laboral de la po-
licia. Com s’ho faran?
Fent una cosa que no va fer l’an-
terior govern, que és parlar amb
totes les parts i no amagar els te-
mes al calaix. Tenim un inspec-
tor que està de baixa i al qual es
va obrir un expedient, i va ser
sancionat. S’ha d’afrontar el te-
ma estructural ja que les feines
de cap de policia les assumeix un
sergent.

Aquesta és una herència del seu
soci actual i que posa en mans
del PP.
Aquest govern no serà un nou
tripartit. Les decisions es pren-
dran en conjunt. El que passés
abans no era responsabilitat me-

va, ara volem fer un govern po-
tent i cohesionat.

Per què no va pactar amb ERC i
es va reconciliar amb Unió?
Eren més propers a les nostres
idees. Aquest és un poble de CiU
i era l’oportunitat de refer la fe-
deració. Les condicions d’ERC
pel que fa a temes de funciona-
ment intern i educatius eren in-
assumibles.

Només d’arribar han fet canvis
en la recollida selectiva.
A l’avinguda Maresme no feien
gens de recollida selectiva. Ara es
vol provar si amb els contenidors
al carrer s’aconsegueix que facin
un mínim de reciclatge. S’ha pre-
sentat com un greuge respecte al
centre però no és així. Si no fun-
ciona s’ha d’afrontar. ■

Jesús Marín, al balcó de l’ajuntament amb la casa modernista del carrer Ample al fons ■ E.F.

Jesús Marín i
Hernàndez
(Barcelona,
1973) viu a Ca-
net de Mar des
de fa 12 anys.
Mestre especia-
litzat en educa-
ció especial, va
exercir durant
anys amb pre-
sos de la Model i
en una escola
de la Mina. El
curs passat es
va traslladar a
l’escola Yglesias
de Canet i es
presentava per
primer cop com
a alcaldable.

El que passés abans
no era responsabilitat
meva, ara volem fer
un govern potent i
cohesionat

❝

L’Ajuntament de Premià
de Mar ha editat un ban se-
gons el qual, en vista del
perill que comporta ba-
nyar-se a les zones on l’ai-
gua de mar arriba a l’escu-
llera, “queda totalment
prohibit” el bany a la zona
compresa entre el pas sub-
terrani de Can Manent i la
platja de la Descàrrega, a
l’altura de l’avinguda Ro-
ma. El ban s’emmarca en
la campanya de prevenció
iniciada pel consistori
aquest estiu per evitar al
màxim situacions de perill
a la platja i els accidents
que, per desconeixement
o per imprudència, poden
tenir els usuaris de la plat-
ja. En alguns casos,
aquests mateixos banyis-
tes fan cas omís de les re-
comanacions i es fan ne-
cessàries mesures més
contundents. ■
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de les roques
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La Diputació ha notificat a
l’Ajuntament de Dosrius el
pagament d’una subven-
ció, per un import de més
de 20.000 euros, per a l’a-
dequació, el repàs i el man-
teniment de set camins
del terme municipal de
Dosrius. Aquesta subven-
ció està inclosa en la cam-
panya de prevenció d’in-
cendis forestals pel 2011.
Aquests camins s’han con-
dicionat mitjançant una
proposta de l’Agrupació de
Defensa Forestal Serra de
Marina. Segons va comen-
tar l’Ajuntament de Dos-
rius, la subvenció repre-
senta gairebé el 100% del
cost total de l’adequació de
camins, així com tenir
més seguretat i tranquil·li-
tat a l’hora d’afrontar la
campanya d’estiu pel que
fa al risc d’incendi que su-
posen els camins forestals
que no estan en les condi-
cions adequades. ■
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