10

Dimarts, 22 d’agost de 2006 ■ Diari de Girona

La Selva

EQUIPAMENTS

Tordera ubicarà les noves dependències
de la policia local fora del nucli antic
Alguns agents reclamen el trasllat ja que les actuals estan en un edifici que té 40 anys
Judit Alonso, Tordera.

L’Ajuntament de Tordera està
treballant per a la creació d’unes
noves dependències policials.
Segons va explicar el regidor de
Governació, Carles Aulet (CiU),
la intenció del consistori és treure les actuals, situades a l’edifici
de l’antiga biblioteca, del nucli
antic del municipi. Tot i que ja
s’han estudiat diverses opcions,
i que els treballs estan força
avançats no va voler acabar de
precisar la ubicació d’aquestes.
No obstant això, va deixar clar
que aquest indret ha de complir
dues prioritats: «busquem un lloc
que estigui ben comunicat i que
el trànsit de vehicles no molesti la
gent que hi viu a prop».
Aulet, que va assenyalar que
properament es donarà a conèixer la ubicació determinada, va
puntualitzar que ja s’han realitzat visites a diverses comissaries
d’altres poblacions.
El regidor de Governació va
contestar així a una de les principals reivindicacions del cos de
seguretat. No obstant això, va
puntualitzar que les crítiques del
cos de policia local provenen
d’un col·lectiu format per entre
3 i una desena de persones, i que
aquestes «no representen ni el 50
per cent de la plantilla». «Hi ha
molts policies que no hi estan d’acord», va afegir.
Aulet va reconèixer que exis-

Aulet assenyala
que les crítiques
no representen el
col·lectiu d’agents
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POLICIA. L’oficina de la policia local de Tordera està situada a l’edifici de l’antiga biblioteca.

teix un cer t malestar d’aquest
sector, tal i com se’ls va fer saber
mitjançant una instància a l’Ajuntament fa un any. En aquesta
es recollien una sèrie de crítiques que com ja va publicar Diari de Girona feien referència a
la reducció de les festes setmanals, passant de dues a una,
l’augment d’hores en els torns,
de vuit a dotze hores diàries, així
com la poca disposició de poder
agafar dies per assumptes propis.
Tot i que la principal reivindicació és la creació d’unes noves

l’apartat de
«Cartes al director» d’aquest diari del dissabte, 19 d’agost,
una lectora descriu
les
desventures
dels estiuejants que volen gaudir
d’uns dies de pau i tranquil·litat,
en unes merescudes vacances a
la platja. Ella comenta, molt encertadament, que a les platges de
la Costa Brava hi troba sobretot,
gent, molta gent. I ho encerta de
ple perquè si us hi fixeu, ja no
queda ni una sola cala de la nostra costa que a l’estiu no s’ompli
de gom a gom, fins i tot a primeres hores del matí, de gent que
crida, que es mulla i esquitxa els
altres sense miraments, gent que
posa la seva carn al sol com qui
posa un bistec a la graella (aquest
comentari no és de la lectora, que
és molt més políticament correcta que jo). Si ho recordeu, a
principis d’estiu jo també us vaig
explicar com m’havia sentit d’empresonada – si és que se’n pot dir
així– entre tovalloles esteses a la
sorra, nens amb pilotes atacant
per un flanc, parelles fent-se moixaines a ple sol i sabatilles es-

portives que et podies menjar
allargant mínimament el coll.
Crec que la lectora del nostre diari i jo estaríem d’acord en el terme que defineix aquest fenomen:
massificació.
EL PRIMER DIA QUE es va obrir al
públic a la nit una part del Jardí
Botànic Marimurtra de Blanes
en vaig fer una ressenya, aconsellant fer els possibles per gaudir de les nits de lluna plena que
s’havien programat per aquest
estiu. Em sembla recordar – ara
ho dic de memòria– que vàrem
ser cent quatre persones les
que vàrem contemplar la lluna
i el mar, tot flairant les diverses
fragàncies que desprenen les
plantes a la nit, mentre una cantant ens obsequiava amb unes
quantes cançons melòdiques
que anaven molt bé en aquell
context –tot i que jo hauria preferit un quartet de cambra, per

➾ «La gent anava a
beure i a escoltar
com aquell qui va
a un pub»

El regidor de Governació va
puntualitzar que mentre que
des del consistori s’ha considerat que «en algunes no tenien raó,
d’altres les hem anat estudiant i
solucionant». D’aquesta manera,
va matisar que «algunes són certes i d’altres ja s’està treballant en
elles», tot referint-se a les noves

El regidor de
Governació afirma
que s’ha augmentat
la plantilla
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noves depèndencies municipals,
ja que segons van explicar actualment es troben en un edifici
que té prop de 40 anys, sense ascensor, en un carrer estret que
causen molèsties als veïns, també van lamentar la mar xa d’agents del cos de seguretat. En
aquest sentit, van retreure que
les condicions laborals han fet
que 18 agents hagin deixat el cos
de seguretat en els darrers anys.
Finalment, membres de la plantilla van explicar a aquest rotatiu
que des de fa un any esperen resposta a les seves queixes.

dependències. En aquest aspecte, Aulet va matisar que fa dos
anys l’alcalde, Joan Carles Garcia, va comunicar al col·lectiu
que s’estava començant a treballar en el trasllat. D’aquesta manera, va puntualitzar que «ara
només faltarien dos anys i no quatre com diuen». Igualment, va voler deixar clar que l’edifici en el
qual actualment es troba el cos
de seguretat no té cap mena de
perill i «està en per fectes condicions».
Pel que fa al nombre d’agents
el regidor de Governació va reconèixer que hi ha hagut casos
en què els agents «una minoria
bastant petita, ho han deixat perquè no es trobaven a gust però
d’altres han estat motius personals que s’haurien d’analitzar».
D’aquesta manera, va remarcar
que alguns agents han passat a
altres cossos de seguretat, com
els Mossos d’Esquadra.
Aulet va matisar que la plantilla s’ha anat augmentant amb la
convocatòria d’oposicions, tal i
com s’ha fet aquest any. Igualment va puntualitzar que els
nous agents disposen de la formació adequada, ja que han passat per una acadèmia. «El que
portem d’any la plantilla de la policia local s’ha augmentat en quatre agents i una administrativa»,
va subratllar. Tanmateix va destacar la xifra ja que l’increment
«el fem per sobre de la ràtio que
es treballa, és a dir, 3 agents per
cada 1.000 habitants». D’aquesta manera, va remarcar que tot i
que la població augmenta demogràficament, el cos de policia
també ho fa.
Finalment, el regidor de Governació va dir que els horaris
s’han pactat amb els agents.
«L’Ajuntament té un conveni en
què el consistori i els treballadors
pacten les hores que es treballen
a l’any i a partir d’aquí es fa el
quadrant», va manifestar. En
aquest aspecte, va matisar que
en el cas dels torns de cap de setmana, «aquest estiu s’ha votat
com s’han de fer».

exemple, o algunes àries– però
aquesta és la meva opinió.
Doncs bé: em consta que alguns amics i coneguts, fent cas
de la meva recomanació, es van
decidir a anar-hi justament perquè jo els ho havia recomanat,
i no tan sols a través del meu article, sinó de viva veu. Però, ah!
Senyors! Què passa quan una
cosa té èxit? Doncs que se l’explota més del compte, que es fa
mans i mànigues perquè tothom hi pugui accedir, en lloc de
frenar, d’alguna manera, l’afluència excessiva de la gent.
En una paraula: que es massifica. I què em van dir els meus recomanats? -Noia, allà no hi cabia ni una agulla. La gent anava
a beure i a seure a escoltar la
cantant com aquell que va a un
pub a prendre una copa. No ens
pensàvem que fos això.
Francament, jo tampoc no
m’ho pensava. Vet-ho aquí, una
vegada més: el fenomen de la
massificació fa que una cosa bella es transformi en una activitat més, que passarà sense pena
ni glòria. Llàstima, perquè quan
vaig parlar amb el nou director
del Botànic em va semblar que
l’esperit amb què tot plegat va
ser muntat era un altre. Tant de
bo ho controlin i no se’ls escapi de les mans.

Vila assegura que no hi ha
incompatibilitat en el càrrec
de Casellas com a regidor
CiU critica que sigui president del Llac del Cigne
J.A.G., Caldes de Malavella.

L’alcalde de Caldes de Malavella, Marcel Vila (ERC), va assegurar que el càrrec del regidor de Cultura i Benestar Social, Carles Casellas (ERC), no
té cap incompatibilitat amb la
seva presidència de la junta de
la urbanització del Llac del Cigne. «Evidentment és compatible», va assenyalar.
Aquest fet va ser criticat per
CiU, que va ser una de les qüestions que no compartia amb el
fins fa poc soci de govern, tal i
com va expressar fa uns dies
l’exregidor d’Urbanitzacions,
Miquel Casas.
Com ja va publicar Diari de
Girona, Casas també va retreure, igual que la resta de regidors de convergents en la
seva exposició sobre les causes que els han portat a dimitir
del govern fa uns dies, que el
regidor republicà prenia decisions sobre aspectes que no

corresponien a les seves àrees.
L’alcalde va considerar que
es tracta «d’una argumentació
i excusa de buscar culpables de
la seva sortida del govern». Segons va puntualitzar el batlle
republicà, «Casas té una visió
personal contra Casellas».
Igualment va lamentar que «només fa que llençar crítiques contra els seus companys d’ERC».
No obstant això, el cap de l’oposició, Llorenç Rustullet
(PSC), també va qualificar la situació «d’estranya». Vila va comentar que abans de la presa
de possessió de Casellas va recomanar que consultés amb secretària si hi havia algun tipus
de problema, no obstant pot
exercir les dues tasques sense
cap inconvenient. D’altra banda, el batlle va remarcar que
«en tots els partits hi ha gent que
és d’entitats».Vila va valorar positivament aquest fet ja que «és
un bé treballar pel poble».

