16

Dijous, 3 de novembre de 2005 ■ Diari de Girona

La Selva

VILOBÍ D’ONYAR

TORDERA

L’Ajuntament tanca sis dies el gimnàs de
l’escola per exterminar rates i puces

Organitzen una
xerrada sobre la
victòria del
franquisme en la
Guerra Civil

Una usuària va detectar la presència d’un ratolí a la instal·lació i va alertar el consistori

Jordi Meléndez, Tordera.

La regidoria de Cultura de
l’Ajuntament de Tordera, la
Biblioteca Municipal i el Cercle d’Història han organitzat
per al dia 9 de novembre la
conferència Els nens perduts
del franquisme, a càrrec de la
periodista Montse Armengou.
La xerrada ser virà per
conèixer els fets que va provocar la victòria del bàndol
franquista en la Guerra Civil
espanyola i que va suposar el
plantejament d’una estratègia teòrica i pràctica per exterminar qualsevol focus republicà organitzat i evitar
qualsevol possible transmissió generacional de les idees
oposades al bàndol franquista, arribant fins i tot als segrests de fills i filles de pares
vinculats a la República.

J.Alonso, Vilobí d’Onyar.

El gimnàs del CEIP Josep Madrenys de Vilobí d’Onyar ha estat sis dies tancat perquè s’hi
han portat a terme tasques de
desratització i desinfecció. Tot i
que per fer aquestes tasques només es necessita un període de
24 hores perquè els productes
utilitzats deixin de ser nocius
per als usuaris de la instal·lació,
la regidora d’Ensenyament de
l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar,
Olga Guillem, diu que «vam proposar de tancar el gimnàs 48 hores, però, parlant amb el director
de l’escola i tenint en compte el
pont de Tots Sants, es va decidir
deixar-lo tancat fins ahir, per curar-nos en salut i tenir-ho enllestit». Així doncs, les activitats al
gimnàs es van reprendre ahir
amb normalitat.
Guillem va explicar que,
anualment, a principi de curs, es
porten a terme feines de desratizació al centre escolar i que, en
algunes ocasions, s’han repetit,
si així ho han demanat els professors. En aquest darrer cas,
va puntualitzar, una usuària d’una entitat esportiva va detectar
la presència d’un ratolí al
gimnàs i va alertar el consistori. Per aquest motiu, es va aprofitar que s’havia de portar a ter-

Diversos premis
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CEIP JOSEP MADRENYS. Els usuaris del gimnàs han estat uns dies sense poder utilitzar-lo.

me la desratització per fer una
desinfecció de la instal·lació, ja
que també s’hi havien detectat
puces. «L’empresa que va fer la
desratització va dir que s’havien
de treure uns vestits que els nens

tenien per disfrassar-se i coses
que havien por tat les famílies,
perquè podia ser un focus de puces», va aclarir. La regidora d’Ensenyament va remarcar que la
direcció del centre ha aprofitat

la inter venció per llençar tot
aquest material, ja que, tot i que,
en un principi, la intenció era netejar-lo, finalment la dificultat de
desinfectar-lo va fer que s’acabés cremant.

La xerrada amb la periodista Montse Armengou (realitzadora de la minisèrie del
mateix nom de la xerrada i
que ha estat guardonada amb
reconeguts premis de comunicació) tindrà lloc el proper
9 de novembre, a les vuit del
vespre a la Biblioteca de Tordera.

POLÍTICA MUNICIPAL

El PSC de Lloret vol
que es paralitzin les
pliques de l’aigua
Ha presentat un contenciós administratiu
Judit Alonso, Lloret de Mar.

El PSC de Lloret de Mar va presentar dilluns un recurs contenciós administratiu al Jutjat
Degà de Girona per demanar la
suspensió cautelar dels acords
del ple ordinari del mes d’octubre referents a la privatització
de l’aigua i que es paralitzin les
pliques que es presentin per
aquest assumpte.
«La privatització d’un servei
no és garantia de modernització,
sobretot quan no se sap què estem
externalitzant, ja que el mateix
Ajuntament reconeix que no coneix l’estat de la xarxa ni té un
inventari exhaustiu dels elements
que cedirà al gestor privat», subratlla el recurs.
L’actuació dels socialistes,
que respon a «un exercici de responsabilitat», argumenta que la
concessió de la gestió de l’aigua
«és una operació de préstec de 21
milions d’euros encoberta i no finalista». La formació assenyala
que un cop coneguda la intenció
del govern municipal (CiU i PP)
d’externalitzar el ser vei d’aigües, així com les condicions de
l’operació, «el PSC de Lloret va
tenir molt clar que les necessitats
de líquid d’un govern que mal-

barata els diners era la principal
raó d’aquesta operació de crèdit».
Igualment, assegura que la
necessitat de diners per part del
govern municipal es fa evident
quan «ens responen que invertir
els 21 milions d’euros en el servei d’aigües de Lloret seria un
malbaratament dels diners». Per
aquest motiu, es qüestiona el
destí final dels diners que s’obtindran amb l’actuació i consideren que aquests són necessaris per cobrir «la manca de diners per la despesa del dia a dia
i de les inversions futures».
Hipoteca d’aigua durant 25 anys

Tanmateix, els socialistes estimen que «des del punt de vista
econòmic el govern de CiU i PP
hipoteca l’aigua durant 25 anys»
i alerten que «les dificultats vénen desprès del quart any, quan
s’acaba el cobrament d’aquests
21 milions». En aquest sentit, el
plec de condicions estipula que
mentre que el primer any l’empresa que es faci càrrec de la
gestió del servei abonarà 8 milions d’euros, el segon aportarà
6 milions i el tercer i quart any
tres milions més.
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QUEIXES. El PSC ha portat l’externalització del servei d’aigües als jutjats.

Les condicions econòmiques
i la tramitació de l’externalització van centrar bona part de les
al·legacions que la formació va
presentar un cop el govern municipal va aprovar el plec de condicions. La por taveu del PSC,
Lucía Echegoyen, va remarcar
que «l’empresa perdrà diners que
haurà de compensar l’Ajuntament: o via impostos o apujant la
tarifa de l’aigua». Igualment, va
puntualitzar que la mesura
econòmicament no és viable
perquè «fan un escenari de futur
de Lloret en el qual el municipi

ha de tenir 45.000 habitants perquè sigui viable i hipoteca que
Lloret creixi».
D’altra banda, Echegoyen va
manifestar que la tramitació
tampoc va ser correcta. Així, en
el contenciós admnistratiu, a
més de criticar que la tramitació per privatizar un «recurs essencial per a la vida» es va fer
«amb molta pressa», els socialistes de Lloret recorden que
«els treballadors, que a dia d’avui tenen presentada declaració
de conflicte col·lectiu davant del
Jutjat Social de Girona, en cap

moment van ser informats del
que es pretenia fer».
Per aquest motiu, matisen
que «si la finalitat és millorar el
servei d’aigües de la població
hem plantejat alternatives en les
quals l’Ajuntament estés present
en els òrgans de presa de decisions: empresa privada municipal, empresa mixta, consultes
amb el Comgiac i la implicació
dels treballadors que coneixen la
seva feina i no la veuen en perill,
i la introducció de criteris empresarials, entre altres possibilitats».

