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POLÈMICA

TORDERA

El Pla urbanístic preveu la instal·lació
d’un prostíbul al carrer Potosí de Lloret

Més de 13.000
joves participen
a la campanya
«L’art de ser
espectador»

L’Ajuntament treballa en l’expedient i els veïns ja han presentat al·legacions

DdeG, Tordera.

J.C.MAS

BAIXOS DEL «DIAMANTE». Els veïns s’oposen a l’obertura d’un local nocturn.
J.Caupena, Lloret de Mar.

El Pla urbanístic de Lloret de
Mar preveu la possibilitat d’instal·lar un prostíbul als baixos de
l’edifici «Diamante» de la localitat. Tot i la queixa dels veïns,
que han presentat al·legacions
a l’Ajuntament, el planejament
urbanístic de la localitat preveu
aquest tipus d’usos al carrer Potosí, on hi ha l’edifici «Diamante», que simbolitza el rebuig
d’aquesta instal·lació en aquest
carrer. El regidor d’Urbanisme
i Medi Ambient, Josep Teixidor
i Charlon, va qualificar de «com-

OPINIÓ

plex» la situació en la qual es troben. Així, Teixidor Charlon va
reconèixer que es va entrar una
proposta a l’Ajuntament demanant que un dels locals delsbaixos de l’edifici «Diamante» es
dediqués a prostíbul.
A par tir d’aquest moment, i
segons comenta el regidor, es
va iniciar el procés administratiu per determinar si es dóna
permís o no per l’obertura d’aquest establiment. Tanmateix,
va assenyalar que un dels passos que s’ha fet darrerament ha
estat informar els veïns sobre

HOSPITAL COMARCAL

H

La sol·licitud per
obrir un prostíbul
ja s’ha fet i
l’expedient no
està tancat
■

Més de 13.000 joves de les
comarques de la Selva i el
Maresme par ticiparan a la
campanya «L’ar t de ser espectador» que acull el teatre
Clavé de Tordera.
Aquesta campanya, que
està adreçada a alumnes de
cicle infantil, de primària i
secundària d’escoles de les
dues comarques, inclou actuacions de teatre, música i
dansa de companyies catalanes, espanyoles i estrangeres. Entre elles, destaca la representació de Robin Hood, a
càrrec de IPA per a alumnes
d’educació primària, i de Voler és poder de la companyia
Frec a Frec, per a alumnes de
secundària.

L’objectiu és
fer dels alumnes
un públic objectiu
que s’interessi pel
teatre en un futur
■

El director del teatre Clavé, Josep Navarro, explicava
ahir, en declaracions a ràdio
Tordera, que l’objectiu principal de la campanya consisteix a fer dels alumnes un públic objectiu que, en un futur,
estigui interessat en el teatre.
La campanya està organitzada pel Ser vei de Cultura i
Educació de la Diputació de
Barcelona i patrocinada per
la Caixa de Pensions i Caixa
Laietana.

FRANCESC Fàbrega

Negligència o fatalitat?
e seguit amb
atenció les
diverses manifestacions que durant les darreres setmanes han tingut
lloc arran d’un desafortunat i luctuós succés –malauradament no ha estat el primer ni
serà pas l’últim– del qual s’ha responsabilitzat fins a la criminalització l’Hospital Comarcal de la
Selva. Els fets, a causa del seu trist
desenllaç, són d’allò més delicat:
la mort d’un nadó de quatre mesos, i la consegüent denúncia del
centre per presumpta negligència
mèdica en l’atenció i la diagnosi.
Ningú ho ha d’estar passant pitjor que els joves pares de la criatura, que mai no podran oblidar
l’esdeveniment que els ha sacsejat tan íntimament. Car el pitjor
que li pot passar a algú és que se
li mori un fill, sobretot quan pràcticament encara no ha començat
a viure. Dècades enrere era un fet
més habitual –no per això menys
dolorós–, però avui dia, tret de rares excepcions del tot impossibles
d’evitar, s’hauria d’intentar reduir
el risc de mortalitat infantil a zero.
Adolorits i indignats, amb un

aquesta sol·licitud, a la qual la
comunitat de propietaris ha reaccionat presentant les al·legacions.
En aquest aspecte, Teixidor
va afirmar que l’expedient no
està tancat i s’estan avaluant totes les opinions i característiques de la sol·licitud, i va manifestar que, a hores d’ara, es fa
difícil saber com acabarà la tramitació de l’expedient. El que sí
va deixar clar Teixidor és que
l’Ajuntament actuarà segons
marca la llei i determinant els
paràmetres per obrir aquest ti-

pus d’establiments.
Els residents de l’edifici de sis
plantes i 24 pisos van presentar
al·legacions a l’Ajuntament davant la possible ober tura d’un
prostíbul als baixos d’aquest
edifici. La presidenta de la comunitat, Victòria Fumanal, va
explicar que el col·lectiu de
veïns de la comunitat han mostrat el seu rebuig a aquesta possibilitat demanant a l’Ajuntament que no doni els permisos
per obrir un establiment nocturn. Fumanal va explicar que
en l’actualitat ja han de «suportar» un bar que hi ha també als
baixos de l’edifici i que provoca
sorolls i aldarulls contínuament.
En aquest aspecte, va explicar
que «en especial a l’estiu, la gent
surt al carrer beguda i no fa més
que cridar i molestar els veïns
que intentem dormir». Aquests
fets, segons comenta Fumanal,
«s’agreugen quan al matí, quan
surts al carrer, veus les voreres
amb vomitades o pixats a les parets».
La presidenta de la comunitat
de veïns, davant la possibilitat
que s’obri un local de cites en
aquest sector, va afirmar que seria més convenient que aquests
tipus d’establiments estiguessin
situats als afores.

coratge encomiable però previsiblement estèril –tant pel que fa als
possibles resultats com a la irreversibilitat de la pèrdua–, els pares del nadó no van trigar a mobilitzar-se.
A la denúncia han seguit successives manifestacions exigint
una millora futura del servei
d’urgències; una recollida de signatures –més de 4.500– en el mateix sentit; la gravació d’un vídeo
amb testimonis d’errades, irregularitats i presumptes altres negligències al mateix centre; també han aparegut escrits a la premsa on es titlla l’hospital de tercermundista, i on sembla que res funciona bé.
A tota la comarca, les protestes
han rebut una onada de suport
col·lectiu. Dia rere dia la bola de
neu s’ha anat fent tan gran, que
poc ha faltat perquè el poble prengués per assalt l’hospital com si es
tractés d’un reducte on es duguessin a terme crims contra la
humanitat.
Enmig de la maror, només algunes veus, més equànimes i raonables, s’han alçat en defensa del
gremi mèdic i de l’hospital selvatà.
Una d’elles és la del delegat de Sa-

lut de Girona, que, tot reivindicant
el correcte comportament dels
professionals en qüestió, així com
la bona opinió generalitzada sobre
el centre, admet la necessitat
d’ampliar el servei d’urgències
per poder millorar-lo i agilitzar-lo.
Una altra veu ha estat la d’un
metge blanenc, col·laborador d’aquest diari, les paraules del qual,
per la seva justesa i seny, no puc
estar-me de reproduir, per si han
passat desapercebudes: «No hi ha
un sol servei de pediatria hospitalària al món en el qual, malgrat
seguir els protocols d’exploració i
actuació més correctes, un infant o
un jove que hores abans no presentava cap símptoma objectiu de la
malaltia, hagi evolucionat en qüestió de poquíssimes hores cap a un
estat de gravetat sovint irreversible».
Creiem que, cada cosa, al seu
lloc. Pot ser que a l’hospital comarcal (com a molts d’altres) li
calguin més recursos, però d’aquí
a criticar tot el que s’hi fa, així com
tot el personal que hi treballa, ho
trobo excessiu. No es tracta, aquí,
de prendre partit per un o altre
bàndol. Hem d’esperar que succeeixin desgràcies com aquesta
per sotmetre a debat la qualitat
dels serveis sanitaris? Esperem
que el diàleg serveixi per alguna
cosa.
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MESTRE TABAQUER. Francisco Cañas elaborant un cigar.

BLANES

Exhibició de fabricació de
cigars a l’estanc Pla del
passeig de Dintre
DdeG, Blanes.

El mestre tabaquer Francisco
Cañas va ser ahir a Blanes fent
una demostració de la fabricació de cigars de l’empresa Cita,
que té el mercat marques com
Condal o Peñamil Oro. Cañas
va estar-se al llarg del dia d’ahir
a l’estanc Pla del passeig de
Dintre de la població de Blanes
on oferia el seu art al nombrós

públic que passava per l’estanc. Amb els seus estris,
aquest mestre tabaquer, que
aquest dies està fent demostracions a diferents estancs de
les comarques gironines, explicava, a més, que tots els cigars que fabriquen a Cita són
fets a mà i les fulles s’extreuen
de Cuba, de la República Dominicana i del Brasil.

