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La Selva

CALDES DE MALAVELLA

CONCURS

L’oposició recorda que
el cos de guàrdia local
s’està reestructurant

Tossa adjudica la piscina però
seguirà pagant-ne les despeses

Hi ha convocades proves per a places fixes

DdeG

Miquel Cases.
DdeG, Caldes de Malavella.

El regidor de CiU al consistori de Caldes de Malavella,
Miquel Cases, va considerar
ahir com a «barroera» la proposta presentada per l’equip
de govern a l’últim ple de Caldes, celebrat dilluns passat,
sobre la creació d’un cos de
policia local. L’antic alcalde de
la vila termal va recordar que
«no és moment» de debatre
aquest tema ja que, va explicar,
el cos de guàrdies locals està
sotmès actualment a un procediment d’adjudicació de places fixes.
El personal del cos de guàrdia local només té una persona contractada en règim de
plaça fixa, el cap del cos; tota
la resta és personal interí que
pròximament s’ha de sotmetre
a les proves preceptives per
accedir a la plaça, va explicar

OPINIÓ

INFÀNCIA

Cases. «Després de les proves ja
veurem què es farà, quants han
passat les proves i què fem», va
resumir el regidor convergent, que va considerar que el
cos actual «fan una feina de
proximitat molt valuosa sense
necessitat de portar pistoles».
Cases va declarar que, durant el seu mandat, es va apostar pel desplegament dels
Mossos d’Esquadra i «no teníem clar si es necessitava policia
local». Al seu parer, la decisió
de l’equip de govern format
per ERC, que governa en minoria amb només tres regidors, té un caire polític i pretén «passar per davant del grup
socialista, que és el promotor
del tema de la Policia Municipal a Caldes».
Connexió amb l’Anella

L’oposició de Caldes (quatre regidors convergents i quatre del PSC) va tombar també
la demanda d’assegurar la connectivitat de Caldes amb el futur tramvia de l’Anella de les
Gavarres. Cases va argumentar que, en tot cas, aquest és
un tema que s’ha de plantejar
dins el context del Pla d’Infraestr uctures de Catalunya
(PIC) i que «ara toca mirar el
que tenim a casa i condicionar
l’estació de Renfe», en el sentit
que l’empresa de transpor ts
ferroviaris està disposada a cedir terrenys propers a l’estació
per construir-hi un gran aparcament que doni ser vei als milers d’usuaris diaris.

FRANCESC Fàbrega

Enemics de la societat
uè pot haver
de pitjor que
un assassinat?
Evidentment, causar a algú un mal
irreversible, o que,
infligit en una edat
tendra, malmeti la víctima per a la
resta de la seva vida.
Va dir el poeta portuguès Álvaro de Campos –i no va dir res de
nou– que «esdevenir adult és oblidar-se que hom va ser nen». De fet,
si tots plegats tinguéssim més present aquesta etapa crucial de la
nostra vida, sepultada sota tones
de responsabilitat, ens ho pensaríem dues vegades a l’hora d’escridassar la canalla per quelcom
que, suposadament, ha fet malament. No hi ha res que commogui
més l’ànima que el dolor de les
criatures, perquè es tracta dels éssers més innocents i desemparats
del món.
Per això, un dels crims més
abominables que es poden arribar
a cometre és atemptar contra la innocència de la infància. I per això
també, no podem deixar d’avergonyir-nos de pertànyer a l’espècie humana cada cop que sentim
nous casos de persones que han

Q

abusat sexualment d’infants i nadons.
La recent detenció d’un veí
d’Anglès, dins d’una operació contra la tinença i difusió de continguts pedòfils per Internet, ens obliga a reflexionar sobre la veritable
naturalesa dels anomenats pedòfils i la seva proximitat. Perquè, en
efecte, no parlem d’una xacra pròpia de països subdesenvolupats o
d’aberrants costums religiosos, ni
tampoc d’uns usos pertanyents al
pretèrit, sinó d’una pràctica més
aviat fruit de les societats tecnològiques i que, a més, s’estén com
la pólvora emparada en l’anonimat
i en la impersonalitat –tot i que
sempre hi ha d’haver una font
primària que, amb finalitats comercials o no, produeixi el material clandestí.
En el que portem d’any, la policia ha dut a terme tretze operacions contra pornografia infantil a
Internet. En aquesta última, han

➾ «A priori, res no
distingeix un pedòfil
d’una persona
normal»

El consistori ha gastat 50.000 € arran dels contenciosos de l’oposició
DdeG, Tossa de Mar.

Tossa ha adjudicat finalment
«per procediment negociat, ja
que el concurs va quedar desert»
la gestió de la piscina municipal
a l’empresa de Molins de Rei
Llop-Gestió de l’Espor t, però
haurà de seguir fent-se càrrec
de la despesa energètica de l’equipament. Precisament, corretgir aquest fet era una de les
intencions de l’equip de Govern
format pel PSC i ERC, que lamentaven que el primer conveni d’adjudicació fes córrer les
despeses d’agua, llum i gasoil
per compte de l’Ajuntament i no
de l’empresa adjudicatària.
Tot i això, l’alcaldessa de Tossa, Pilar Mundet (PSC), va felicitar-se perquè excepte aquesta
condició i una altra que demanava el pagament íntegre i immediat de 80.000 euros en concepte de reposició del material
que es va endur l’antiga empresa gestora (SEAE), l’empresa
adjudicatària ha acceptat totes
les condicions restants.
L’empresa Llop-Gestió de
l’Esport es veu capaç d’eixugar
el dèficit, captar socis i pagar a
terminis els 80.000 euros, va
destacar Mundet, i l’Ajuntament contribuirà a reduir les
despeses instal·lant plaques solars i substituint el gasoil per
gas.
A tot això, l’oposició, que es
va abstenir en l’adjudicació, va
dir que les promeses d’estalvi
que havia fet l’Ajuntament han
quedat finalment en no-res. «La
realitat és tossuda», va sentenciar Maria Teresa Moré (AEP),
que va destacar que era impos-

CARLES COLOMER

PISCINA. L’equip de govern sempre ha considerat desmesurat l’equipament.

sible que cap empresa pagués
els subministres i que, per tant,
el primer conveni, redactat
quan ella era alcaldessa, era
prou correcte.
Historial de contenciosos

Mundet va exposar també la
llista dels contenciosos administratius que CiU i AET han interposat en contra de l’acció de
Govern des de 2004. Un total de
23 procediments signats bé per
Rosa Monrabà o Immaculada
Colom (CiU), bé per Maria Teresa Moré (AET), o per una
combinació entre elles. L’alcaldessa va exposar que el cost de
la defensa envers cada contenciòs, segons els serveis jurídics
de l’Ajuntament, és de 2.000 euros, i que per tant la xifra ascendeix a 46.000 euros, que
Mundet arrodonir a 50.000 tinguent en compte que la setma-

na passada van entrar dos contenciosos més interposats per
Monrabà i Moré en contra del
plec de clàusules que regula els
ser veis d’escombraries.
L’alcaldessa va lamentar que,
així com en el cas dels contenciosos interposats per particulars s’ha pogut arribar a acords
per evitar l’arribada als tribunals, els dos grups majoritaris
de l’oposició exerceixin de manera recurrent aquesta eina
censora en contra de l’acció de
govern. A la vegada, Mundet va
destacar que tots els recursos
els havia interposat un mateix
lletrat, que resulta ser el germà
de la regidora convergent Immaculada Colom. L’alcaldessa
també va voler destacar que el
grup de Tossa Unida (TU), format per Gisela Saladich, no recorrés els contenciosos per expressar la seva disconformitat.

TORDERA
estat detingudes tretze persones
de deu comunitats autònomes diferents. Entre els detinguts s’hi
troben funcionaris, metges, advocats, periodistes, banquers, sacerdots, jubilats... I fins i tot dones. És
a dir: qualsevol veí nostre pot serho, ja que, a priori, res no distingeix un pedòfil d’una persona normal.
ELS DETINGUTS PODRAN AL·LEGAR
que no és el mateix la tinença de
material pedòfil que la seva producció; i a més, sempre es defensaran dient que hi havien accedit
per curiositat, per provar, etcètera. El cas és que, sigui pel motiu
que sigui, si no existís un públic
per a aquesta perversió, no se’n
produiria, de material.
Per més que hi hagi qui justifiqui l’activitat pedòfila des d’una
perspectiva històrica, no hi pot haver absolutament cap justificació
per al fet d’abusar sexualment
d’una nena de quatre anys, gravarho i penjar-ho a la web perquè el
món se’n delecti i vegi que lluny
hem arribat i que intel·ligents que
som.
Qui agredeix un sol infant no
només atempta contra la infantesa sinó també contra els ciments
de la societat, present i futura. Qui,
d’una manera o altra, compromet
el futur, es pot dir que no té present, ni creu en la humanitat.

L’exconseller Mascarell
presenta la primera novel·la
de Maria Lluïsa Latorre
L’acte tindrà lloc a les vuit de la tarda a la biblioteca
DdeG, Tordera.

L’exconseller de Cultura Ferran
Mascarell presentarà avui a les
vuit del vespre a la Biblioteca
Municipal de Tordera la primera novel·la d’una de les metgesses de l’ambulatòri torderenc,
Maria Lluïsa Latorre (l’Esquirol,
1961), segons informa Ràdio
Tordera.
L’antic responsable de l’àmbit
de Cultura de la Generalitat es
farà càrrec de la presentació
d’Els peons de l’assassí, la primera obra de ficció de Latorre, que
va ser teclista d’un dels primers
grups que va fer rock-pop en català, Duble Buble.
La trama d’Els peons de l’assassí relata en clau d’intriga una
història farcida de referents i tributs a l’imaginari col·lectiu de la
generació de l’escriptora, que va
protagonitzar els efervescents
anys 80. Es tracta d’una obra íntegrament de ficció que narra la
història d'una metgessa forense,

la doctora Clara Verdaguer, que
es veu involucrada en un seguit
de circumstàncies insòlites que
afectaran la seva plàcida vida a
Nova York.
Redactada originàriament en
català i editada per Emboscall, la
novel·la està dirigida a un públic
molt ampli, es tracta d’un relat
d’intriga que serveix d’excusa a
Latorre per escriure sobre els
nombrosos interrogants i misteris que la vida planteja.
Cap de setmana de teatre

D’altra banda, el teatre de
Tordera acull aquest cap de setmana dues representacions de
la comèdia teatral Refotre quina
mare!, de la mà d’entitat Fòrum
pel Teatre i la Cultura. A l’obra,
dirigida per Lluís Moner, hi participen una dotzena d’actors de
Tordera. Les representacions de
l’obra es faran al Teatre Municipal el dissabte a les 10 del vespre
i diumenge a les set de la tarda.
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