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Serveis municipals
en plena crisi
Ferran Espada

Ara que parlem tant de la república cal recordar que
res publica és un concepte llatí que denomina allò que
és d’interès general de la societat i més modernament
aplicat als serveis bàsics de la ciutadania. L’Estat, l’administració i la ciutadania es troben en el concepte.
Hem acceptat com si res, per imperatiu ideològic, que
l’esfera natural a imposar-se és la privada. Encara més

accentuat en plena crisi econòmica. Per això cal mirar
amb admiració que un ajuntament, el de Vilassar de
Dalt, trenqui amb el corrent establert i aposti per la
municipalització de serveis públics essencials. Necessitaran valentia i coratge, però, encara que sembli
una bogeria, que els serveis públics estiguin a mans
de la res publica sembla prou coherent.

Deu detinguts per la brutal
pallissa a un jove a Malgrat
a Els fets van succeir la matinada del 22 de novembre a la sortida d’una
discoteca del municipi a El noi, de Montcada i Reixac, continua hospitalitzat
Núria Segura Insa
MALGRAT DE MAR

Els Mossos d’Esquadra
van detenir ahir deu joves
que, suposadament, van
agredir un altre noi la matinada del 22 de novembre
a la sortida d’una discoteca
de Malgrat de Mar, segons
va informar la policia catalana. Vuit dels detinguts
són de Granollers i van ser
arrestats en una primera
batuda. Dos més van ser
detinguts ahir a la tarda
però no ha transcendit ni
l’edat, ni d’on son.

Mor una dona
en un incendi
a Tordera
a Un home també
L’hospital Germans Trias i Pujol, on està ingressat el jove agredit ■ J. NAVARRO / ARXIU
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anys són els que té el jove
agredit a Malgrat de Mar, que
actualment està hospitalitzat
en estat crític però estable.

ment entre joves a les portes de l’establiment i es
van posar en contacte
amb els Mossos, que hi van
desplaçar diverses patrulles. Quan hi van arribar,
van trobar-hi dos nois, un

ferit de gravetat i l’altre
amb contusions lleus a la
boca. Aquest últim va ser
l’encarregat de relatar els
fets a la policia, assenyalant que el seu company
havia estat apallissat per
diverses persones sense
que hagués intervingut en
la baralla. El jove va ser
traslladat urgentment a
l’hospital Germans Trias i
Pujol de Badalona, on
ahir fonts mèdiques van
confirmar el seu estat.
“Està estable dins la gravetat”, van precisar.
Per la seva part, fonts
dels Mossos van destacar
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Pallissa
Els fets, segons diferents
fonts consultades, van succeir cap a les cinc de la matinada a la sortida de la sala
de ball Tropicana, al passeig marítim de la població.
Les mateixes fonts van detallar que la víctima de la
pallissa és un jove de 20
anys de Montcada i Reixac
(Vallès Occidental) que,
juntament amb un amic
seu, es va veure implicat en
una baralla i que va rebre,
entre d’altres, un cop molt
fort a la base del crani.
A les sis del matí, agents
de la policia local de Malgrat van rebre l’avís que hi
havia hagut un enfronta-

La casa de la urbanització Àgora Parc de Tordera on va
morir una dona com a conseqüència d’un incendi ■ L.V. / ACN

El Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar, en
la sessió de data 26 de novembre de 2015,
ha adoptat l’acord d’aprovació inicial de la
modificació del Reglament orgànic municipal
de l’Ajuntament de Canet de Mar.
En compliment del tràmit d’informació pública, els acords esmentats i el text de la modificació del Reglament es poden consultar a
l’Àrea de Secretaria tots els dies feiners, durant el termini de trenta dies hàbils des de la
publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial
de la Província. Aquest mateix anunci es publicarà al DOGC, a El Punt Avui, al tauler d’anuncis de la corporació i al web municipal.
Les al·legacions i els suggeriments, si escau,
s’hauran de presentar davant l’Ajuntament,
dintre del termini esmentat, per qualsevol
dels mitjans establerts per la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Canet de Mar, 30 de novembre de 2015
Blanca Arbell Brugarola
Alcaldessa

a aquest diari que la investigació sobre les causes que van provocar la
baralla i la posterior
agressió al jove de Montcada i Reixac continuen
obertes i s’estudien diferents hipòtesis.
Els detinguts tenen
edats compreses entre els
19 i els 22 anys, tots tenen
nacionalitat espanyola i
estan acusats d’un delicte
de lesions. Estava previst
ahir que en poques hores
passessin a disposició judicial, segons l’últim comunicat elaborat per l’oficina dels Mossos. ■

va resultar greument
ferit, amb cremades a
la cara i a les mans

Redacció
TORDERA

Una dona de 54 anys morta i un home ferit greument amb cremades de segon grau és el balanç de
l’incendi que dimarts a la
matinada va cremar un
sofà en una casa de la urbanització Àgora Park de
Tordera. Segons fonts dels
Bombers, l’avís que s’havia declarat foc en un habitatge del carrer Arenys de
Mar de la urbanització els
va arribar a les 5.02 de la

matinada. Fins al lloc dels
fets es van desplaçar dues
dotacions dels Bombers,
els quals van arribar-hi
quan ja s’havien extingit
les flames i van realitzar
les tasques d’inspecció i
ventilació. A l’interior de la
casa hi havia la dona, a la
qual els tècnics de les ambulàncies del SEM no van
poder reanimar.
L’home, de 45 anys, tenia cremades de segon
grau a les mans i a la cara i
va ser traslladat amb ambulància a l’hospital Vall
d’Hebron de Barcelona.
Els Bombers no han fet
pública la causa de l’incendi i s’ha obert una investigació per determinar-ne el motiu. ■

Montgat i Tiana, a l’ens
contra la contaminació
Rosa M. Bravo
BARCELONA

A l’àrea metropolitana de
Barcelona el trànsit és responsable d’un 60% de la
pol·lució, i la contaminació provoca 3.500 morts
prematures cada any. I no
només per malalties pulmonars, sinó també per
problemes cardiovascu-

lars. “No podem esperar
quatre anys més a posar
mesures”, va assegurar
ahir la vicepresidenta de
Medi Ambient de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona (AMB), Janet Sanz.
I la primera de les actuacions conjuntes va ser,
ahir, constituir el Consell
de Municipis Metropolitans per a la Lluita Contra

la Contaminació Atmosfèrica. Una comissió presidida per l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que
agrupa les 36 ciutats metropolitanes, entre les
quals les maresmenques
Montgat i Tiana. L’ens treballarà propostes per reduir les emissions i promoure sistemes de transport més sostenibles. ■

