la caserna de'la Gu8rdia
Civil de TonJera aniJi al
eentte, tot i Poposieió de CiU
Sera a les antigués oficines de «la Caixa»
FRANCESC SANTIAGO

• Tordera.- L'alcalde de Tordera, el socialista Jaume Romaguera,
ha anunciat que ,la caserna de la Guardia Civil es traslladara properamenta
UDS locals del carrer Ciutadans, propietat de la Caixa
de Pensions, al centre de la població, mentre que els socis de govern,
de CiU, volen que les oficines s'instal·lin a l'estació de Renfe, que
acfua1ment és tancada.
Romaguera ha donat per fet
que en poc temps la Guardia Civil
ocupara les antigues dependen.
cies de «la Caixa», ates que l'actual caserna, situada al canú Ral,
es troba en condicions infrahu-'
manes i representa un gre'li perill
per a la integritat fisica deIs agents
i de les seves famílies, segons es
despren d'un informe encarregat
pel jutjat d'instrucció número 9
de Barcelona. EIs. agents de la
Guardia Civil de Tordera saben
des del novembre de l'any passat
que han de marxar al més, aviat
possible de l'actual caserna, i en
els darrers 4 mesos l'Ajuntament
ha coHaborat a buscar un nou
empla'rament.
El regidor de Governació i portaveu de CiD a l'Ajuntament de
Tordera, Joan CarIes Gárcía, ha
dit recentment que el local del
carrer Ciutadans «no és el lloc
més adient per ubicar les oficines
de la Guardia Civil per motius
de seguretat», i ¡)er aixi>CiD ha
mostrat el seu desig que eIs agents
es traslládin 'a l'estació de Renfe
-actualment forad'úsun lloc
més aIlunyat del centre del municipi. «Ubicar les dependencies
de la Guardia Civil al centre de
la ·vila va' en contra del que hem
dit sempre», vadir Gareía, que

va deixar cIar que no és, competencia de l'Ajuntament decidir·ne l'empla~ent.
Romaguera s'ha mostrat sorpres per les recents decIaracions
del portaveu del grup convergent,
ates que les converses amb el Ministeri de l'Interior per buscar un
nou local per a la Guardia Civil
s'han portat directament des de
l'alcaldia. «Suposo que CiD deu
haver tingut un lapsus, ja que fa
dies que vaig comunicar en comis.sióde govern que l'alternativa
d'instaHar les oficines de la Guardia Civil a l'estació no era viable,
perque Renfe s'hi havia negat»,
va dir Romaguera, que no entén
l'actitud deis socis de govern en
defensar el trasllat a l'estació quan
és completament impossible.
El portaveu convergent va reconeixer recentment que era molt
probable que Renfe continués
amb la negativa de cedir les ins·
tal·lacions de l'estació, pero es va
reafirmar en la posició del seu
grup assegurant que el local del
carrer Ciutadans «no és el lloc
més adient per portar-hi lesoficines de la Guardia Civil».
L'alcalde va explicar que el con~
tracte de cessió que signaran la
Guardia Civil i «la Caixa» sera
per dos anys i improrrogable.

