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La Selva
VIDRERES

SEGURETAT CIUTADANA

Dues manifestacions, un problema

La policia local
de Tordera
amplia un 25%
en un any la
plantilla d’agents

La Junta de La Goba demana permís per manifestar-se legalment però part dels veïns tiren
endavant la protesta de dissabte contra els incidents causats pels veïns d’ètnia gitana
E.Padilla, Vidreres.

Acn/DdeG, Tordera.

La manifestació prevista per
part dels veïns de la urbanització de La Goba de Vidreres ha
dividit el veïnat enfront un problema comú, la manca de respecte per l’entorn i les propietats comunes del residencial
que, segons afirmen alguns residents, gasten un grup de veïns
nouvinguts: una dotzena de famílies d’ètnia gitana que en els
últims mesos han comprat diverses parcel·les a la urbanització.
La protesta dels veïns davant
l’Ajuntament per demanar actuacions davant d’aquest conflicte, programada per aquest
dissabte, no compta amb autorització oficial, almenys per a la
data prevista, va destacar la regidora de Seguretat de Vidreres, Agnès Banús. Tot i això, segons ha pogut saber aquest diari, par t dels veïns s’encaminaran cap al consistori igualment,
tot i que no tallaran els carrers
de la localitat. En aquesta protesta, però, no hi participarà la
Junta de Compensació de la urbanització, que ahir es va dirigir
a la Delegació del Govern de la
Generalitat a Girona i esperarà
a tenir permís oficial per sortir
a protestar al carrer.
El col·lectiu gitano a La Goba
es composa d’una dotzena de famílies que habiten en caravanes
instal·lades dins les seves parcel·les a l’espera que acabin les

La policia local de Tordera ha
passat de tenir al carrer 24
agents a tenir-ne 30 aquest
mes de gener. Aquesta contractació suposa un increment del 25% respecte a l’any
passat. L’augment, segons va
destacar el regidor de Governació, Carles Aulet (CiU),
ser virà, entre d’altres, per
destinar una patrulla a les urbanitzacions del municipi
–una vintena–. Fins ara,
aquests sectors de població
només eren atesos quan s’hi
detectava alguna anomalia i
calia desplaçar-s’hi.

Conducció
temerària i la
manca d’higiene
són dues de les
queixes dels veïns
■

Destinen
patrulles especials
a la vigilància de
les urbanitzacions
■

CARLES COLOMER

CAMINS ENTAPISSATS. Alguns dels residents d’ètnia gitana fan les seves necessitats als camins de la urbanització.

obres de construcció de les seves cases. Nombrosos veïns,
que volen mantenir-se en l’anonimat ja que asseguren sentirse amenaçats, han explicat que
els problemes no només vénen
arran de la instal·lació il·legal de
les caravanes –asseguren que
també consten reclamacions
per fets similars en contra de residents paios– sinó per les extorsions i la manca d’higiene
d’alguns dels residents gitanos.
Les caravanes no disposen de
lavabo i algunes zones de la urbanització ofereixen l’aspecte
de letrines. Una ràpida volta en
cotxe pels carrers del residencial és suficient per observar les

restes de paper higiènic a les
parcel·les sense urbanitzar.
Presència policial

Cinc patrulles de Mossos
d’Esquadra van fer acte de
presència a la urbanització el
passat dimarts arran d’una baralla entre veïns pertanyents al
col·lectiu gitano; tot i que quan
les dotacions van arribar-hi l’aldarull ja s’havia diluït. La
presència de la policia ha esdevingut una estampa freqüent en
els carrers del residencial en els
últims temps, segons els habitants de La Goba.
Tot i que ningú vol veure escrit el seu nom seguit d’una de-

claració perquè, asseguren, últimament els residents d’ètnia
gitana se’ls miren de forma circumspecta, els veïns volen aclarir que la protesta no és en contra de la presència de gent gitana, sinó per demanar mesures
que garantitzin la convivència i
el compliment de les normes cíviques. Asseguren que entre
aquest col·lectiu es donen casos
de no escolarització d’infants
–ahir a la tarda nens d’uns sis
anys jugaven al carrer en horari escolar–, conducció temerària dins els carrers del residencial i extorsions en forma de demanda de petites quantitats de
diners als veïns.

L’objectiu d’aquest nou
ser vei és garantir la seguretat en aquests sectors i ampliar el ser vei de policia de
proximitat que ja està en funcionament al nucli urbà i als
veïnats.
Aquesta patrulla fa ser vei
continuat cada tarda a les urbanitzacions i també les nits
del cap de setmana. Properament aquest servei de seguretat estarà recolzat també
pel cos dels Mossos d’Esquadra. Aquesta nova acció s’emmarca dins les actuacions de
proximitat que la policia local
ha implantat també al nucli
urbà i als veïnats mitjançant
els policies de barri amb l’objectiu de garantir la seguretat
i la prevenció a tot el terme
municipal.

RECERCA

La família de l’home desaparegut a Riudellots
demana voluntaris per a la batuda de dissabte
Els bombers seguiran buscant fins dissabte i després el cas podria passar a mans policials
E.Padilla, Riudellots.

La família de Narcís Pla, l’home
que dissabte passat va desaparèixer d’un geriàtric de Riudellots de la Selva, ha fet una crida per reunir voluntaris de cara
a realitzar una batuda extraordinària el proper dissabte. Bombers, Mossos d’Esquadra i
agents del 061, entre d’altres
cossos com ara guàrdies locals,
van pentinar ahir la zona d’Aiguaviva i l’ermita de Sant Roc, a
la vegada que es va repassar la
zona propera a l’Espai Gironès,
a Salt; on testimonis van alertar
d’havier avistat l’home el passat
dimarts a la nit.
Narcís Pla, de 76 anys d’edat,

es va escapar dissabte de la residència La Pinassa, propera a
l’aeropor t de Vilobí d’Onyar, i
en primera instància la recerca
es va concentrar als voltants de
la residència i al barri de Pont
Major de Girona; d’on l’home és
nat. La família i els cuidadors
van recordar que Narcís sem-

Ahir es va tornar
a pentinar la zona
dels voltants del
geriàtric de La
Pinassa
■

pre esmentava que volia tornar
a casa seva, tot i que la família
va indicar que, a causa de l’Alzheimer que pateix possiblement
tampoc no seria capaç d’identificar l’indret on s’aixecava el seu
antic habitatge.
Els bombers podrien plegar

Les cinc dotacions de bombers que van participar ahir en
les tasques de recerca seguiran
avui, a par tir de primera hora
del matí, buscant als voltants del
geriàtric. El fet que s’hagi deixat de rebre avisos sobre avistaments fa pensar que possiblement els que s’han seguit fins al

moment podrien ser falses alarmes i que, en realitat, l’home no
hauria anat mai més enllà del
seu entorn més pròxim.
Els bombers, però, podrien
abandonar la recerca en cas que
d’aquí a dissabte no es trobés
cap indici. De moment, la recerca no ha donat amb cap element que pugui guiar les indagacions; ja que l’home no portava cap peça de roba supèrflua
a banda de jersei i pantalons
foscos. Narcís va desaparèixer
la tarda del passat dissabte sense prendre cap roba d’abric, ni
agafar diners ni documentació i
sense les seves ulleres.

DdeG

Narcís Pla va desaparèixer dissabte.

