16

Divendres, 26 de gener de 2007 ■ Diari de Girona

La Selva

HOSTALRIC

TORDERA

Una pujada de tensió
El nou parc de bombers entrarà
malmet els ordinadors i en funcionament aquest estiu
obliga a evacuar l’escola El plenari aprova la cessió dels terrenys a la Generalitat
Les classes es van reprendre en pocs minuts
Acn/DdeG, Hostalric.

Els alumnes del CEIP Mare de
Déu del Socors de la localitat
d’Hostalric van ser desallotjats
ahir al voltant de tres quarts de
10 del matí a causa d’una pujada
de tensió que es va produir al
centre i que va fer malbé les
fonts d'alimentació dels ordinadors, segons van informar els
Bombers de la Generalitat. L'evacuació es va por tar a terme
com a mesura preventiva i, un
cop acabada l’actuació del cos
d’emergències, les classes es
van reprendre sense incidents.
La pujada de tensió no va causar cap incendi però sí que va fer
que es cremessin les fonts d'alimentació dels ordinadors, que
s'han fet malbé. La direcció del
centre ha decidit fer sortir els
alumnes com a mesura preventiva. El centre està situat a l'avinguda Fortalesa número 26.
Una dotació de bombers es
va desplaçar fins al centre escolar, al qual assisteixen alumnes
de diverses localitats de la rodalia d’Hostalric, i van fer sortir

Les classes es
van reprendre sense
incidents després
de l’evacuació
■

La caldera del
centre va patir una
fuita de gasoil el
passat desembre
■

OPINIÓ

SOCIETAT

tots els alumnes al pati del centre de manera preventiva. La dotació, que va donar per finalitzada l’actuació pocs minuts després de les 10 del matí, va constatar que no existia perill d’incendi al centre, tot i la sobrecàrrega detectada a les línies elèctriques.
Poblemes al centre

El passat 11 de desembre un
escapament de gasoil de la caldera del centre va causar l’alarma entre els veïns del barri de
nova construcció de La Conna,
que 20 dies després de la fuita
encara denuciaven la forta pudor a combustible que s’escolava dinte de les cases. Es va
tractar del segon accident d’aquestes característiques en el
centre en un període d’escassos
mesos, segons va explicar en
aquell moment el regidor de Seguretat Josep Mateu (CiU).
La sobrecàrrega de les línies
elèctriques va significar ahir un
altre ensurt en el cente públic,
del qual les autoritats locals no
en van voler oferir cap explicació. L’alcalde d’Hostalric, Eugeni Medina (CiU), es va negar a
fer declaracions a aquest diari.
EL CEIP Mare de Déu del Socors disposa d’una doble línia
d’educació infantil i primària i
acull actualment cap a 400 alumnes, des de P3 fins a 6è de bàsica, i una trentena de mestres. El
CEIP Mare de Déu dels Socors
és una escola mancomunada de
quatre municipis: Hostalric,
Massanes, Sant Feliu de Buixalleu i Fogars de la Selva.

FRANCESC Fàbrega

Hipocresia
a setmana passada llegíem a
la premsa local una notícia
breu, brevíssima
–com n’apareixen
tantes– referent a
la detenció, en un prostíbul de
Blanes, de cinc immigrants irregulars –noies, s’entén– que hi
«treballaven». Aparentment es
tracta d’una notícia d’escàs interès, sobretot si la comparem
amb les dels grans debats polítics o amb d’altres de temes urbanístics, econòmics, climàtics
o autocaravanístics. Però si ens
hi deturem una mica, podem llegir, entre línies, més informació
de la què els mitjans proporcionen.
La notícia es componia de
dues parts. A la primera, la reproducció esclarida del que seria la nota de premsa: en el marc
de l’operatiu Maresme, la Unitat
Contra les Xarxes d’Immigració
i Falsificació (UCRIF) de la Policia Nacional va inspeccionar un
conegut club blanenc de nom kubrickià i hi va detenir cinc prostitutes d’entre 21 i 41 anys per infringir la llei d’estrangeria. Dues

L

eren brasileres, dues més colombianes i la cinquena, dominicana. La notícia no fa cap referència a la situació laboral d’aquestes dins del club, ni tampoc
de la hipotètica responsabilitat
legal que pertocaria al propietari per la contractació o tinença
d’aquestes noies irregulars.
És a dir. No infringeixen cap
llei els responsables de les xarxes mafioses que introdueixen
–sovint, amb coacció– les noies
al país. No n’infringeixen tampoc
cap els empresaris que –moltes
vegades en connivència amb els
traficants– les posen a treballar
als seus locals, tot fent-les rotar
cíclicament d’un club a un altre
al llarg de la geografia espanyola o catalana. I no diguem dels innocents clients que en fan ús
com d’una mercaderia, a molts
dels quals potser els estimula
més conèixer les misèries personals de la noia abans que rebre els seus dubtosos serveis.
Tampoc no es pot dir res de
les autoritats i agents policials
que –en visita oficial o clandestina– sovintegen aquests indrets i
es beneficien de la seva condició
per obtenir copes o serveis gra-

CARLES COLOMER

OBRES. L’equipament està actualment en construcció i estarà operatiu l’estiu que ve.
E.Padilla, Tordera.

El nou parc de bombers de Tordera, actualment en construcció, entrarà en funcionament el
proper estiu i acollirà una vintena de bombers voluntaris de
la localitat i sis agents més durant la campanya d’estiu. El plenari torderenc va aprovar ahir
al vespre la cessió gratuïta del
solar on s’emplaça l’equipament a la Generalitat, mitjançant l’aprovació d’un conveni de col·laboració entre el consistori i el departament d’Interior. El nou parc de bombers

suplirà l’actual equipament
d’aquestes característiques
que allotja Tordera des de fa
més de 20 anys i que ha quedat
emmig d’una zona residencial.
El nou equipament s’emplaça a prop de l’entrada a la localitat per la carretera Nacional II i ocupa una extensió de
1.000 metres quadrats, sobre
els terrenys dedicats a equipaments contemplats dins el Pla
Parcial per a la zona de Sant
Jaume. Dins el mateix espai
d’equipaments es projecta la
construcció d’un magatzem

per a l’ús de la brigada local i
un local depenent de l’Àrea de
Joventut de Tordera.
Segons va explicar el regidor d’Obres Públiques Carles
Aulet (CiU), existia des de feia
temps la necessitat de desplaçar l’equipament cap a una
nova àrea menys poblada, ja
que el parc de bombers actual,
emplaçat a la carretera de Tordera a Fogars, ha quedat engolit pels edificis residencials.
«Cal treure’l als afores de la localitat per no molestar els
veïns», va explicar el regidor.

COOPERACIÓ
tuïts: no existeixen proves de res
de tot això. Les úniques culpables de la seva irregularitat, i que
per tant han de ser detingudes i
penalitzades, són les prostitutes.
LA SEGONA PART DE LA NOTÍCIA
és més enigmàtica. Fa referència al preus del club, i al percentatge que les treballadores s’emporten: 53 euros per servei, dels
quals 36 són per a elles. Això, a
banda de l’import de les consumicions, que van al 50% (sorprendria conèixer dades sobre
el que els catalans es gasten en
copes mentre xerren –o creuen
que són escoltats– amb les prostitutes). Sembla, més aviat, un
reclam. Com si diguéssim: per
cada paquet d’X que vostè compra, 0,2 cèntims van a parar a una
ONG.
La hipocresia d’aquesta manera d’oferir la informació no rau
en els mitjans de comunicació
–pobres d’ells, imparcials mitjancers entre els successos i el
públic–, ni tampoc en les autoritats que, de tant en tant, escorcollen locals, sinó en la societat
sencera, que permet i contempla
amb impassibilitat que aquestes
situacions tinguin aparença de
normalitat. Abans que a les prostitutes, no seria més lògic penalitzar els explotadors que les
aixopluguen?

La Setmana de la Pau de Blanes
acollirà una taula rodona sobre
el conflicte entre jueus i palestins
Dilluns se celebra una concentració silenciosa
DdeG, Blanes.

Blanes celebra a partir de dilluns
29 de gener fins al dijous 1 de febrer la Setmana per la Pau, que
acollirà nombroses activitats, xerrades i taules rodones, entre d’elles, una xerrada sota el nom
Claus per entendre el conflicte d’Israel i Palestina. En la xerrada intervindran el director del Centre
d’Estudis Jueus de la Universitat
de Barcelona, Xavier Torrents, i
el president dela comunitat palestina de Catalunya, Jamal Labadidi. L’acte tindrà lloc a la salda
d’actes de la Biblioteca Comarcal
el proper dimecres 31 de gener, a
les vuit del vespre.
Els actes del cicle, una iniciativa de l’Àrea de Solidaritat i Cooperació encapçalada pel regidor
Joan Salmeron (EUiA) s’iniciaran
dilluns amb una concentració silenciosa davant l’Ajuntament i la
lectura d’un manifest a favor de la
pau. L’acte està convocat per tres
quarts de vuit del vespre.

El dimarts 30 de gener, els
alumnes dels diferents centres
escolars blanencs protagonitzaran l’acte Fora murs, construïm
un món en pau, durant el qual els
escolars exposaran un mosaic i
llegiran un manifest. L’activitat
està promoguda a instàncies de la
Comissió d’Activitats Educatives
Solidàries (CAES).
El Centre Catòlic de Blanes
acollirà el dijous u de febrer la
projecció del documental Promises, nominada a l’Oscar el 2002 en
la categoria de Millor Documental. L’acte, d’entrada gratuïta,
tindrà lloc a les vuit del vespre.
D’altra banda, i durant tota la
setmana i fins el vuit de febrer, es
podrà visitar l’exposició Les llengües, un gran tresor, a la sala municipal Maria Lluïsa García-Tornel, a la vegada que Carme Junyent pronunciarà una conferència
sobre la mateixa temàrica el dia
30 de gener a les sis de la tarda a
la Sala de Plens de l’Ajuntament.

