2
ARENYS DE MAR

El centre d’estudis
Salvador Espriu
organitza una
sortida al TNC
● El Teatre Principal
d’Arenys de Mar i el
Centre de Documentació i Estudi Salvador Espriu organitzen
una sortida amb autocar al TNC per veure
el muntatge basat en
textos de Salvador Espriu, El jardí dels cinc
arbres, dirigit per
Joan Ollé. Aquesta
obra és una adaptació
de textos poètics i narratius de l’autor, que
arriba gràcies al treball d’Ollé a pocs mesos del 25è aniversari
de la mort d’Espriu.
/ EL PUNT
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La patrulla rural de
la policia local ha
obert a l’estiu 12
expedients
● La patrulla rural de
la policia local ha
obert
expedient
aquest estiu als propietaris de 12 terrenys
per requerir-los que
netegessin de males
herbes les parcel·les
per fer disminuir així
el risc d’incendis i la
proliferació de puces i
paparres. Els solars
han estat degudament
arranjats, i només en
falta un, sobre el qual
els serveis tècnics han
incoat un expedient
d’ordre
d’execució. / EL PUNT

ARENYS DE MUNT

L’ACA es
compromet a
pressionar a
Madrid per la riera
● L’alcalde d’Arenys
de Munt, Carles Móra, i el regidor d’Urbanisme, Alfons Molons, es van reunir ahir
amb els responsables
de l’Agència Catalana
de l’Aigua. Segons
van explicar, l’ACA,
que porta la direcció
tècnica de l’obra, es va
comprometre a pressionar a Madrid perquè agilitzi el tram
pendent de canalització entre el pont i el
rial Bellsolell. La tramitació segueix el seu
curs, però condiciona
altres treballs que no
es poden fer. / E.F.
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Tordera refà l’ordenança de civisme per
poder sancionar la prostitució al carrer
Les multes, encara per determinar, s’imposaran tant a qui demani com a qui ofereixi serveis sexuals
TERESA MÁRQUEZ / Tordera

●

Tordera vol aprovar demà en el ple una modificació de l’ordenança de civisme que comportarà la sanció econòmica de la prostitució al
carrer. La decisió arriba en ple debat social so«Som conscients de la presència de prostitució a les
carreteres del municipi,
especialment a l’N-II, i per
això i com a municipi
afectat ens hem de dotar
d’un instrument vàlid per
intentar eradicar-la». L’alcalde de Tordera, Joan
Carles Garcia (CiU) és
conscient que la població
és prou coneguda en determinats sectors tant per la
presència de prostitutes
que treballen al carrer com
perquè hi funcionen tres
prostíbuls de cert renom a
la zona. «Precisament perquè existeixen aquests establiments, que han de
passar un control i que estan regulats, encara és més
justificat que intentem
acabar amb la pràctica en
llocs públics que no ofereix cap garantia ni sanitària ni de seguretat», explica Garcia.
Per a l’alcalde, la situació que es viu ara al municipi «ha millorat molt respecte a temps enrere». Una
presència policial més
gran al voltant dels llocs
on hi ha prostitutes ha donat els seus fruits. «Ja fa
molt que els agents s’hi
adrecen i els demanen que
marxin i que patrullen amb
més assiduïtat, per molestar i evitar que s’hi aturin
possibles clients», comenta. Tot i això, la imatge
d’una dona vestida amb
poca roba al costat de la
carretera o asseguda en
una cadira continua sent
força habitual a Tordera.

bre la regulació d’aquesta pràctica, però segons defensa el govern local de CiU i ERC, feia
mesos que s’hi treballava. L’afegit a la normativa deixa ben clar que a Tordera «es prohibeix
oferir, sol·licitar, negociar o acceptar, directa-

ment o indirectament, serveis sexuals retribuïts
a l’espai públic». Les sancions, encara per determinar, s’imposaran tant a les prostitutes
com als clients i es tipifica com a «molt greu»
ser enxampat en ple acte sexual retribuït.

Una prostituta fotografiada ahir a la carretera N-II, al municipi de Tordera. / MANEL LLADÓ

A Mataró se’n veuen més que mai
● Les carreteres de Tordera no són
l’únic lloc on s’exerceix la prostitució.
Tot i que, de noies que treballen al carrer, sempre n’hi ha hagut, a Mataró, en
els darrers mesos i sobretot durant l’estiu, la presència ha estat més nombrosa
que mai. Les prostitutes s’han fet lloc a
tocar del futur parc tecnològic i de la
innovació Tecnocampus i dels concessionaris de cotxes que hi ha a l’N-II. El
govern municipal sempre ha defensat
que aquest problema és molt delicat, ja

La modificació de l’ordenança municipal que l’alcalde espera que «signi
tothom» prohibeix «oferir,

que l’exercici de la prostitució no és legalment punible i, per tant, el marc en
què s’ha d’actuar no pot ser mai directament contra l’exercici d’aquesta activitat. Les úniques actuacions que es
poden realitzar és la identificació de
persones implicades i esbrinar si treballen per altri, ja que la inducció a la
prostitució sí que es castiga per llei. Tot
i això, el cert és que aquesta activitat no
contribueix a la bona imatge que hauria
de donar la ciutat.

sol·licitar, negociar o acceptar, directament o indirectament, serveis sexuals
retribuïts a l’espai públic».

Es preveu un primer advertiment dels agents de la
poicia, que es convertirà
en sanció si la persona o

persones «continuen amb
la seva actitud i no abandonen el lloc».
La normativa, a més, fa
especial incidència en la
prohibició de pràctiques
sexuals retribuïdes «en espais ubicats en la proximitat de centres docents, educatius i de lleure destinats a
menors i, en general, en
zones d’esbarjo freqüentades per menors». Tant és
així, que en el capítol de
sancions, l’única cosa que
diferencia la sanció lleu de
la greu és que aquesta última correspon a la pràctica
sexual pagada en espais
propers a centres educatius
i de lleure per a menors.

Nostra Llar Santa Anna d’Argentona
amplia el nombre de places
LL.M. / Argentona

●

El centre Nostra Llar
Santa Anna d’Argentona
va inaugurar dissabte les
obres d’ampliació, que
han permès ampliar-ne la
capacitat i de 28 places de
residència s’ha passat a
51. L’actuació també ha
permès disposar de 15 places més de centre de dia.
Amb l’estrena de les noves
instal·lacions es culmina
un «gran projecte», tal
com va recordar Ramon

Valls, president de la Nostra Llar Santa Anna, ja que
es va començar a gestar
l’any 2003 arran de la possibilitat de convertir-se en
residència assistida i poder
atendre els usuaris més dependents en les mateixes
dependències.
Els treballs han suposat
passar de 750 m² a prop de
2.000 m² fent realitat la
millora del servei, la renovació de la cuina, l’habilitació d’una planta sencera

per atendre les persones
amb major grau de dependència, la creació d’una
nova sala de rehabilitació i
d’una sala de treball educatiu, entre altres actuacions. El finançament dels
3,3 milions d’euros que ha
costat l’ampliació i remodelació de la residència ha
sortit d’institucions públiques, com la Generalitat,
que hi ha aportat 270.000
euros, del capital privat o
de donacions particulars.

Una imatge de l’entrada de la residència. / EL PUNT

