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LLORET DE MAR

El PSC qualifica de «prepotent»
l’actitud de CiU i PP amb el POUM
Qüestiona el creixement urbanístic a Portal del Ponent i del Nord
J.Alonso, Lloret de Mar.

JOAQUIM ROBERT

MÀQUINA. Inclou una cinta que transporta el material triturat.

Blanes estalviarà més
de 6.000 € amb una
trituradora per la poda
S’aprofitarà el material vegetal per fer adob
Judit Alonso, Blanes.

L’Ajuntament de Blanes ha adquirit una màquina trituradora
que permetrà estalviar més de
6.000 euros anuals a les arques
municipals. Aquesta quantitat
va ser la que es va destinar a sufragar els costos de la poda que
es va recollir l’any passat. Segons va explicar el regidor de
Medi Ambient, Argemir González (EUiA), «passem del 0% al
100% d’utilització d’aquest material». «D’aquesta manera es
tanca el cercle i es transformen
les branques i fulles en adob i encoixinament de terres», va aclarir.
La nova trituradora, que té un
cost de 8 milions de les antigues
pessetes, s’inclou en la nova plica de jardineria que es va posar
en mar xa l’any passat. Segons
va comentar González, a més de
la despesa econòmica, també

TRANSPORTS

Inauguren un servei
de bus que connecta
Tordera amb
l’Hospital de Calella
Jordi Meléndez, Tordera.

Els ajuntament de Tordera,
Malgrat, Palafolls i Santa Susanna van inaugurar ahir a les
dotze del migdia a Malgrat el
ser vei de transport públic bus
hospitalari que connectarà les
quatre poblacions amb l’Hospital Comarcal Sant Jaume de
Calella.
La presentació va anar a
càrrec de l’alcaldessa de Malgrat de Mar, Conxita Campoy,
pero també hi va haver parlaments de Valentí Agustí, alcalde de Palafolls; Joan Campolier, alcalde de Santa Susanna; i Joan Carles Garcia, alcalde de Tordera. Tanmateix,
l’encarregat de tancar l’acte
va ser el director general de
Ports i Transports de la Generalitat, Esteve Tomàs i Torrent. Tots van destacar la impor tància de tenir un ser vei
d’aquestes característiques.
Finalment, a la una del migdia, es va por tar a terme el
viatge inaugural del bus hospitalari amb la presència de
les autoritats.

permetrà millorar les condicions de feina del personal i
guanyar espai, degut a l’ocupació de les branques, i de temps,
ja que s’evitaran fer viatges a l’abocador per portar la poda.
Ahir operaris del servei de jardineria van portar a terme una
exhibició de la màquina que
compta amb una part de dipòsit
on s’hi acumulen les branques,
la trituradora, i una cinta per on
es desplaça el material vegetal
triturat.
La demostració es va portar a
terme en el passeig de la Mestrança. En aquest sector, González va explicar que s’està portant a terme un control de les
branques, ja que «els pins tenen
un creixement irregular, s’estan
equilibrant les copes i poden ser
potencionalment perillosos».
Igualment, va assenyalar que
s’han introduït exemplars nous.

OPINIÓ

DONES

La portaveu del PSC de Lloret,
Lucía Echegoyen, va qualificar
ahir «d’expansiu» el nou Pla General d’Ordenació Urbana Municipal (POUM) que s’ha obtingut de la seva revisió i que
s’ha aprovat inicialment. Echegoyen es va qüestionar la justificació del creixement de zones
com el Portal de Ponent, el Portal Nord i el sector econòmic.
Igualment, va assenyalar que
en el nou planejament urbanístic «hi ha coses que van en contra dels principis generalistes
que s’havien dit i que es podien
aplicar a altres poblacions com
Llançà i Torredembarra».
La portaveu del PSC va criticar l’actitud «prepotent» de l’equip de govern (CiU i PP), que
ha manifestat que no canviarà
«decisions ja preses» dins el nou
POUM, com el creixement urbanístic o l’agrupació de finques a les urbanitzacions, tot i
les al·legacions que s’han presentat. En aquest sentit, també,
la por taveu d’ICV de Lloret,
Rosa Santamaria, va assenyalar
que hi ha hagut una manca de
diàleg amb les urbanitzacions.
Santamaria considera que l’equip de govern no hauria de ser
«tant estricte si parlant es pot
canviar alguna cosa i arribar a
acord». «Haurien de trobar-se
les vegades que faci falta», va
afegir.
La regidora ecosocialista va
manifestar que a la darrera reunió informativa, que es va portar a terme a la Sala d’actes de
l’Ajuntament, «no hi va haver
cap opció perquè ningú preguntés res», fet que també va re-

DdeG

LLORET. El govern municipal ha de valorar les al·legacions al nou POUM.

treure Echegoyen. «És una
carta magna i no es pot fer sense comptar amb la resta de grups
polítics o ciutadants», va retreure. «Des de l’estrada no es
veu la parròquia», va afegir.
Santamaria va assenyalar
que la problemàtica és que «la
poca informació ni ha arribat a
la gent». En aquest sentit, va
criticar que «la gent havia d’anar a buscar la informació, enlloc de la informació anar a buscar a la gent», referint-se a la
Sala de l’Antic Sindicat, on es
va organitzar una exposició sobre el POUM. Per aquest motiu, va afirmar que s’haurien
d’haver convocat reunions a cadascun dels barris.
D’aquesta manera, la portaveu d’ICV va considerar que
s’han presentat poques al·legacions, un total d’entre 300 i 450,
degut a la manca d’informació.
Per la seva banda, la portaveu del PSC va opinar que a

TORDERA

AMPARO Ardanuy*

Prostitució al segle XXI
a declaració de drets humans és antiquada? El conveni per combatre la violència contra les dones, i sobretot
les situacions de desigualtat
aprovat a NNUU a l’any 1993 és
antiquat? El protocol de Palerm
signat al 2001 , i el qual Espanya
també a signat, com els dos anteriors, és antiquat?

L

QUAN EUROPA celebrava el final
de l’esclavitud, Víctor Hugo
va dir que encara no es podia
celebrar tal fi, mentre existissin dones que eren transportades de prostíbul en prostíbul
en carros. Actualment aquestes dones són transportades
en cotxes, furgonetes, autobusos i avions.
La prostitució és una qüestió
de gènere. Les dones que estan en situació de prostitució,
la majoria d’elles, i quan parlo
de majoria estic parlant de més
del 90% o més, són dones que
provenen de situacions de desigualtat o d’estar patint situacions de violència masclista, i
sinó donar una ullada a l’avantprojecte de llei que aviat
estarà en el Parlament de Ca-

talunya per a la seva aprovació
per saber que és considera
violència masclista. Per tant la
prostitució és una conseqüència de situacions reiterades de
violència masclista.
Reconèixer la prostitució
com un treball és condemnar
les dones a ser objectes de
compravenda, i en el futur totes les dones serem vistes com
a objectes que tenim un preu.
També hem de tenir en
compte que el fet de l’augment
de prostíbuls a tot l’Estat espanyol, i evidentment a Catalunya, va ser a causa de la modificació de l’ar ticle 188 del
codi penal l’any 1995, el qual
distingia la prostitució forçada
de la no forçada. Això va provocar que les màfies i proxenetes van trobar l’escletxa legal. Forcen les dones que estan sota el seu domini de declarar que estan voluntàriament. I sinó remetres a l’informe editat per la Guàrdia Civil
sobre aquesta qüestió. L’any
2003 aquest mateix article va
patir una nova modificació i no
fa distinció de prostitució
forçada o no forçada. I diu cla-

banda dels errors tècnics que
el regidor de Planificació Urbanística, Josep Valls (CiU) ha
reconegut que existeixen en el
nou Pla General, en la catalogació de béns, fet que havia denunciat el grup d’ERC, a l’oposició, n’hi ha d’altres. «Són absolutament de caire material en
un tema on no hi ha decisió política», va dir Valls. Així, per
exemple, en el document hi figuren edificis d’habitatges que
estan catalogats com a equipaments hotelers. No obstant,
Echegoyen assegura que hi ha
molts errors d’aquests tipus
com la qualificació de la caserna de la Guàrdia Civil, que enlloc d’aparèixer com a equipament, hi surt com a residencial.
També va criticar que la documentació facilitada no permet
conèixer quina és la delimitació de finques i carrers, de manera que «perds molta perspectiva».

rament que serà penat tota
aquella 3a persona que faci benefici de persones en situació
de prostitució. L’eina legal
existeix, però és evident que hi
ha molts interessos, entre ells,
tenir ser veis sexuals. El perpetu ser vilisme de les dones.
Potser les dones que van començar la lluita perquè és reconegués institucionalment
que la violència contra les dones era un problema social i no
una qüestió purament interna
de la llar, ens hauran de fer
memòria dels anys de lluita
que va costar (França en
aquesta qüestió tot just ara ho
ha reconegut).
Ara tenim una lluita que fa
anys, segles, casi diria mil·lennis que va començar. La prostitució no és una qüestió puntual de Catalunya, de l’Estat
espanyol o d’Europa, és una
qüestió Mundial i que cada un
i una de nosaltres hem de posar el nostre granet de sorra,
començat pel nostre propi govern.
Si Catalunya regula la prostitució, preparem-nos, catalans
i catalanes, a transformar-nos
en el prostíbul d’Europa.
*Plataforma a Blanes per l’abolició de la prostitució

El Teatre Clavé acull un
concert d’acordió i viola
La programació estable d’hivern
del Teatre Clavé de Tordera presenta aquesta nit a les deu un
nou concert del cicle de música
popular i tradicional. Coorganitzada amb l’entitat la Nostra Dansa arriba Cati Plana i Marc Egea
amb un concert d’acordió i viola. La unió d’aquest dos instruments és força habitual en algunes zones de França, però insòlita tant a Catalunya com a la resta de l’Estat.

ELÈCTRICA CURÓS, S.L.
COMUNICA
QUE PER UNS TREBALLS
PROGRAMATS, AQUEST
PROPER DIUMENGE, 12
DE MARÇ, DE LES SET A
DOS QUARTS DE DOTZE
DEL MATÍ, SUSPENDRÀ EL
SUBMINISTRAMENT
ELÈCTRIC A MIERES,
SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR, FALGONS, EL
TORN i a SANTA PAU zona
d’El Sallent, Esparregueres, Els Arcs i Mas Patxet.

