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LA SELVA

Tordera apuja les
ordenances
ﬁscals però
incrementa les
boniﬁcacions
 La brossa costarà un 15%

més però a les persones
amb dificultats econòmiques
se’ls rebaixarà un 90%

Cau una banda de lladres
que desmantellaven pisos a
Tossa vestits com executius

Caldes reuneix
90 persones per
organitzar una
consulta per la
independència

dur les eines d’espanyar portes i ficar-hi els botins, sobretot diners i joies

local vol copiar el model
que es va fer servir
a Arenys de Munt

 Duien americana per no aixecar sospites i portaven maletins per
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 Una nova plataforma
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L’Ajuntament de Tordera ha decidit incrementar bona part de les
ordenances ﬁscals. Així, per exemple, l’aigua augmentarà un 2%, l’IBI s’apujarà un 10%, la brossa experimenta una crescuda del 15% i
l’impost sobre vehicles serà quatre
euros més car. La regidora d’Hisenda, Sílvia Català, explica que
aquests increments van acompanyats de certes boniﬁcacions. En el
cas de l’IBI les famílies monoparentals, nombroses, amb rendes
baixes o els vidus experimentaran
una rebaixa del 25%. A més, a les famílies amb diﬁcultats econòmiques se’ls rebaixarà un 90% la contribució de la brossa. Català manifesta que el consistori no ha pogut
mantenir les ordenances congelades perquè ﬁns ara els beneﬁcis de
la construcció abonaven els impostosdeﬁcitarisperòlacrisihaimpossibilitat mantenir el model.

Entraven als ediﬁcis ben vestits
i amb maletins d’homes de negocis. Ho feien a plena llum del dia,
quan la gent ja havia marxat a
treballar. Un cop davant les portes,
les espanyaven de manera ben
ràpida i neta i en poca estona tornaven a sortir dels ediﬁcis amb el
maletí ben ple de diners, joies i objectes electrònics. Després de mesos d’investigació els Mossos d’Esquadra han detingut tres homes de
nacionalitat colombiana que l’estiu passat van desvalissar pisos
arreu de Catalunya, alguns d’ells a
Tossa de Mar i també a Lloret.
Se’ls va enxampar in fraganti quan
robaven a un pis de Calafell i el jutge ja ha ordenat l’ingrés a presó.
Es tracta dels responsables de
l’onada de robatoris que es va donar aquest estiu en els blocs de pisos de l’avinguda Puerto Rico de
Tossa. Hi van assaltar almenys sis
habitatges al llarg de l’estiu. Tenien
un elevat grau d’especialització
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Algunes de les eines que els lladres usaven per rebentar portes.

–obrien els panys amb eines del tipus bec de lloro o bé amb el mètode de la radiograﬁa– i es desplaçaven amb vehicles de lloguer
i documentació falsa ﬁns a les localitats on tenien previst dur a
terme els robatoris. En algunes
ocasions utilitzaven a més bigotis
postissos per evitar ser reconeguts.
Els lladres actuaven arreu del

territori català i se’ls imputen ﬁns
al moment 27 robatoris a les localitats de Barcelona, Tossa de Mar,
Lloret de Mar, Calafell, Navàs, Sant
Cugat, Cardedeu, Esparreguera,
Sabadell, Terrassa, Barberà del
Vallès, Sallent, Puig-reig i Vilanova i la Geltrú. A més de les tres detencions, encara es busca un quart
membre de la banda.

El Casino de Caldes de Malavella va ser el lloc escollit per la plataforma Caldes de Malavella Decideix per tal d’informar a la ciutadania la intenció que té l’entitat
de dur a terme una consulta independentista com la que va realitzar-se a Arenys de Munt. A
l’acte hi van assistir un total de 90
persones.
Els organitzadors d’aquesta primera assemblea asseguren que
hi ha diverses persones del municipi i alguns representants d’entitats que s’han ofert per tal de
col·laborar com a voluntaris en
aquesta iniciativa que s’està duent
a terme en diversos pobles. L’interès que ha suscitat a Caldes la
possibilitat de realitzar un acte
d’aquest estil ha dut als membres
de la plataforma a emplaçar una
altra reunió amb els col·laboradors
per a la propera setmana.

