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LA SELVA

La policia local de Sils ha de
patrullar amb un sol agent
en la majoria de torns
 L’oposició força l’aprovació d’una moció que denuncia totes les

mancances del cos i demana un estudi que asseguri un «servei digne»
SILS | E.BATLLE

La policia local de Sils està formada per vuit agents –entre policies
i vigilants– més el cap i, d’aquests,
n’hi ha un que es troba fent el curs
per convertir-se en agent de policia
a l’Institut de Seguretat Publica de
Catalunya que es fa a Mollet del Vallès. Aquest fet, segons denuncia
tota l’oposició de l’Ajuntament de
Sils (CiU, AMS, ICV-EUiA) ha provocat, entre d’altres, que hi hagi diferents mancances en el si del cos
de policia.
Aquesta situació, per exemple,
provoca –tot i que l’alcalde Martí
Nogué diu que això passa des que
es va crear el cos dels vigilants
muncipals– que només hi hagi un
sol agent patrullant pel municipi en
la majoria dels torns. Un tema que
hauria empitjorat, com explica el
portaveu d’ICV de Sils Albert Miralles degut a la falta d’un agent.
Aquesta, però, és només una de
les queixes de l’oposició i que es recullen, segons Miralles, en l’escrit

L’alcalde assegura que no
contractarà un agent més i
que doblar el cos de policia
representaria molts diners
L’oposició va presentar la
moció després que la policia
entrés un escrit on demana
un agent més i millores

que els membres del cos de policia
de Sils van enviar a l’alcalde a mitjans de mes passat en què deien
que hi havia «diverses mancances, de materials, d’uniformitat, de
manteniment de dependències i de
descontent per no haver potenciat el cos de policia local», recull la
moció presentada per tota l’oposició en el darrer ple i que es va debatre via d’urgència i va ser aprovada pels vots de CiU i ICV; l’abstenció d’AMS i el vot contrari del govern d’IdS.
Per a l’alcalde, en canvi, el cos de

policia local «no té cap problema»
i explica que si bé els agents van demanar que hi hagués un efectiu
més, això «ho van fer perquè abans
n’havíem contractat un mentre feien vacances gairebé tots el mateix
temps» i, per això, assegura que no
contractaran cap més efectiu policial com els demana l’oposició tot
i haver-se aprovat la moció.
En canvi, Nogué explica que sí
faran l’estudi complert del servei de
policia local que els han demanat
però assegura que aquest conclourà «que si hi ha més agents, segur que hi haurà més bon servei»
però alhora adverteix que això no
és tan senzill pel consistori perquè
«no sé d’on podrem treure els diners, hauríem de doblar el pressupost que hi destinem cada any».
D’altra banda, l’oposició també
assegura que en temps de crisi han
pujat els actes criminals al municipi
i que cal reforçar el cos policial, Nogué en canvi assegura que «som un
poble per sota la mitjana».
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Els serveis de la nova
Casa de Cultura es
preparen pel trasllat
LLORET DE MAR | DdG

La nova Casa de Cultura de Lloret de Mar que s’ubica en el nou
sociocultural de la plaça Pere Torrent ha d’obrir les portes a principis de l’any que ve i en aquests moments ja està gairebé apunt perquè
els diversos serveis que la composaran s’hi pugui traslladar. En
concret, en pocs dies, s’hi començaran a portar els materials de
la Biblioteca, del Casal del Jubilat,
l’escola d’Adults i la seu de Benestar i Família. Les obres de l’ediﬁci
s'han allargat uns 4 anys i tenen un
cost de 10 milions d'euros.
D’altra banda, aquest equipament rebrà el mateix nom de Casa
de Cultura que l’actual, segons va
dir l’alcalde, Xavier Crespo (CiU),
en declaracions Nova Ràdio Lloret.

ARBÚCIES

Jornada sobre les
xarxes socials i el
seu ús en empreses
ARBÚCIES | DdG

Les xarxes socials han revolucionat la comunicació a Internet i
a tot el món. Obrir-se mercat mitjançant les xarxes socials, com
crear un pla de comunicació en línia i un pla d’acció per a l’empresa per treure beneﬁci d’aquestes eines van ser alguns dels continguts
que es van explicar dissabte a la
nostra empresa a les xarxes socials,
tercera sessió de les píndoles de
formació empresarial d’Arbúcies.
Davant de divuit persones, el consultor web Albert Alemany (Alteregoweb) va analitzar la situació
actual de les xarxes socials.

SALUT

El nou dispensari d’Amer entrarà en
funcionament abans d’acabar l’any
AMER | E.B.

Les obres del nou centre d’atenció primària d’Amer van «a molt bon
ritme» i si no hi ha canvis, segons va dir l’alcalde Narcís Junquera (CiU)
en el darrer plenari, podria entrar en funcionament abans no acabi aquest
any. Aquest equipament sanitari que té un pressupost d’uns 796.000 euros i s’ubica en un indret que ha dut polèmica els darrers anys al municipi, a la pista poliesportiva de l’institut, ja que CiU, en aquell moment
a l’oposició, considerava que el lloc on es farà no és l’adient. El nou dispensari constarà entre d’altres espais de dues consultes de medecina,
dues d’infermeria, sala de tractaments, sala d’espera, sala d’estar per al
personal, entre altres. I així posarà ﬁ a l’actual que s’ha quedat petit.
RIUDELLOTS DE LA SELVA
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Taula de testimonis de
la violència de gènere

Els botiguers creen les
sessions Hora del Cafè
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L’Ajuntament de Riudellots de la
Selva celebrarà Dia Internacional
contra la Violència de Gènere, 25
de novembre amb una taula de
testimonis amb experiències de
superació de violència de gènere
que estaran acompanyades per
la coordinadora de l’Àrea de Benestar Social, Ester Mas. En el transcurs de l’acte, que tindrà lloc a les
vuit del vespre a la sala d’actes de
l’Ajuntament, es previst també
que es faci la lectura d’un manifest.

Set sessions conﬁguren l'Hora
del Cafè, una activitat organitzadades de l'Associació de Comerciants de Lloret i que posen a disposició de qualsevol empresari.
L’Associació repeteix per segon
any la iniciativa i comencen el 9 de
novembre i acabaran el 2 de desembre de 15 a 17 hores. Enguany
els temes intenten donar cobertura
a problemàtiques o situacions que
el dia a dia de qualsevol empresa
es troba en la seva activitat diària.

TORDERA

MASSANES

El programa Salut Jove
Talls en carrers del barri
promou noves activitats Marquès per obres
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La Regidoria d’Atenció Social i
Serveis a la persona de Tordera impulsa aquest novembre i desembre
noves activitats en el projecte per
a joves adolescents que gestiona
Creu Roja Tordera Salut jove. S’ofereixen activitats periòdiques,un
espai d’assessorament i orientació
de temes de salut. Les inscripcions són de dimarts a divendres
de 4 a 8 hores al local de Creu Roja.

L’Ajuntament de Massanes pavimentarà diversos carrers del
barri Marquès i degut a aquestes
obres, des de Can Bià, passant
per Cal Ferrer Pagès, ﬁns passat
Can Pararol es tallarà la circulació
ﬁns divendres de 8 del matí a 6 de
la tarda, per fer les cunetes. Del 15
al 19 de novembre, també es tallarà
durant el mateix horari per asfaltar la mateixa zona del poble.

