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M AR E S M E

ERC vol un millor
finançament per
als municipis
turístics
● Calella.

El diputat
d’ERC al Congrés
Francesc Canet ha presentat una proposició
no de llei a instàncies
de la secció local de Calella per millorar el finançament dels municipis turístics. L’objectiu, segons la formació,
és «permetre una definició més àmplia i adequada d’aquest tipus de
població que també tingui en compte la població estacional turística i
el nombre de places
d’allotjament del sector
i de segones residències». En aquest sentit,
una redefinició del municipi turístic comportaria, segons ERC, tenir
en compte les particularitats que implica haver
de fer front a una quantitat de despeses superior a la d’altres poblacions amb un nombre
de ciutadans semblant.
Aquestes despeses extres, segons insisteixen
els republicans, es concentren sobretot en la
protecció civil, la seguretat ciutadana i la recollida, l’eliminació i
tractament de deixalles
i neteja, entre d’altres. / EL PUNT

Tordera dedicarà
una escultura a
Pau Casals
● Tordera.

Tordera inaugurarà divendres vinent
a les deu de la nit una
escultura dedicada al
compositor i violoncel·lista Pau Casals. La
peça, obra de l’escultor
Jordi Coll, s’ubicarà al
carrer d’Eduardo Torroja, entre la biblioteca
de Tordera i l’IES Lluís
Companys. / EL PUNT
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La victòria de la selecció espanyola a
l’Eurocopa deixa cinc detinguts a Mataró
La policia i els Mossos d’Esquadra aturen a Calella un enfrontament entre seguidors dels dos equips
LL.M. / T.M. / Mataró / Calella

●

Cinc detinguts a Mataró i nombroses destrosses de mobiliari urbà són el resultat menys
vistós, però més car, de la victòria de la selecció espanyola a l’Eurocopa de diumenge a la
L’eufòria per la victòria de
la selecció espanyola a la
final de l’Eurocopa es va
desfermar a la capital de la
comarca, on es van concentrar la major part de seguidors. Cap a les onze de
la nit, poc després que
s’assenyalés el final del
partit, unes 7.000 persones
segons la policia local de
Mataró van prendre la zona de la Via Europa.
D’aquests, mig miler va
optar per baixar fins a
l’edifici de l’ajuntament, a
la Riera, fet que va obligar
els agents a tallar el trànsit
en els carrers per on passaven els aficionats. Un cop
van ser a la porta del consistori, un grup va començar a insultar els agents
que hi havia de servei i
d’altres van començar a
llençar-los pedres i altres
objectes. Després d’uns
moments de tensió, la concentració es va orientar
Riera amunt i va provocar
diferents destrosses en el
mobiliari urbà, com ara
cadires i taules de bar, reixes del clavegueram o
contenidors cremats.
La policia va detenir
cinc joves com a presumptes autors dels incidents.
Tres dels arrestats són veïns de Mataró i dos, de Vilassar de Mar. Se’ls acusa
també d’amenaces, desordre públic i dos d’ells,
d’atemptat contra l’autoritat. Tot i que ahir molts botiguers de Mataró tenien
tancat, alguns es van veure
obligats a anar a l’establi-

nit. La policia local, segons va informar ahir, va
haver d’actuar amb contundència contra centenars de seguidors concentrats davant l’edifici
de l’ajuntament, a la Riera, perquè van increpar
verbalment i van tirar pedres als agents que

custodiaven el consistori. A la part nord de la
comarca, la policia de Calella va aconseguir,
amb el suport dels Mossos i d’agents de Pineda
de Mar, evitar una confrontació entre aficionats espanyols i alemanys.

Imatge de la celebració a Mataró diumenge a la nit de la victòria de la selecció espanyola. / ALBERT CANALEJO.

ment per comprovar les
destrosses
ocasionades
pels seguidors espanyolistes. El president de l’Associació Comercial Bulevards de Mataró, Jordi
Llargués, va explicar que
ell mateix havia estat víctima dels actes vandàlics.
Els aficionats van rebentar
amb petards una màquina
de begudes que tenia al
costat de la porta. «No saben guanyar», es queixava
Llargues, que assegurava
que amb aquesta era la cin-

quena vegada que li trencaven el vidre «tot i que és
més gruixut del compte
per protegir la màquina».
Baralla avortada
La policia local de Calella,
amb el suport dels Mossos
i d’agents del cos policial
de Pineda, van aconseguir
aturar un enfrontament entre turistes alemanys i seguidors de la selecció espanyola a la zona turística
de la ciutat, a tocar de la
riera Capaspre. Segons va

explicar ahir l’inspector en
cap de Calella, Joan Vilademat, al voltant de mitja
nit uns 500 turistes alemanys es van concentrar al
carrer molt a prop d’on desenes d’aficionats espanyols celebraven amb petards, crits i banderes la
victòria. Els insults mutus
no van trigar a arribar, però la intervenció dels policies va evitar que la discussió verbal desemboqués en una batalla campal. «Ja havíem previst la

situació i havíem reforçat
el servei amb més agents
com a previsió», recorda
Vilademat. La presència a
més de patrulles dels Mossos i d’agents de la policia
de Pineda va aconseguir
controlar la situació i evitar una possible baralla.
En total, quatre patrulles
de Calella, quatre més dels
Mossos i dues de Pineda
van actuar. Al voltant d’un
quart d’una de la matinada
es va recuperar la normalitat a la zona.
PUBLICITAT

¿Saps que formar els teus treballadors
té un cost 0 i duplica el rendiment dels teus empleats?
128728/920012F

La formació dels treballadors és futur per a l’empresari.
Invertir en coneixements produeix sempre els millors rendiments.
té la resposta.
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