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La Selva

TORDERA

TRÀNSIT

Detecten un estafador
que demanava diners
per a cadires de rodes

Un camioner circula contradirecció
a l’AP-7 durant sis quilòmetres
A Maçanet va girar en rodó davant la mirada incrèdula dels cobradors

La policia posa en alerta la ciutadania
DdeG, Tordera.

La picaresca s’està deixant
veure darrerament per Tordera. Un jove està fent un tour per
comerços i entitats de la vila
demanant donatius per a l’Associació de Voluntariat de Tordera que amb el noble objectiu
de renovar les cadires de la
Llar d’Avis de Can Compte estarien por tant a terme una
campanya de recollida de fons
benèfics.
Res més lluny de la realitat.
Si bé l’objectiu sí que seria
compar tit al 100% pels membres de l’esmentada associació, la forma els és del tot desconeguda i cap d’ells té notícies que algun dels membres
estigui por tant a terme cap
projecte semblant amb Can
Compte. El jove, buscat per la
policia per estafa, ha aprofitat
el bon nom de l’associació local per aconseguir per si mateix rèdits econòmics que no
faran sinó malmetre futures
campanyes benèfiques de l’as-

Un jove ben vestit
demanava diners
per comprar cadires
de rodes per als avis
■

L’Ajuntament vol
que els ciutadans
avisin la policia si
detecten el lladre
■

OPINIÓ

MEDI AMBIENT

sociació ja que els ciutadana
actualment estafats s’ho pensaran dos cops abans de tornar
a fer cap donatiu desinteressat.
L’Ajuntament de Tordera i
la policia local han aler tat en
els darrers dies sobre la
presència d’un estafador desconegut al municipi segons va
informar ahir Ràdio Tordera.
El consistori maresmenc ha
rebut l’avís de l’Associació de
Voluntariat de Tordera que un
individu està demanant diners,
fent-se passar per membre de
la seva entitat. Es tractaria,
d’un home jove entre 18 i 20
anys ben vestit, i que s’acredita davant les víctimes potencials amb un carnet del voluntariat fals. Aquest individu demana un certa quantitat de diners per finançar la compra de
cadires per a la Llar d’Avis de
Can Compte.
L’Ajuntament de Tordera i
la policia local alerten que es
tracte d’una estafa i que cas de
rebre la seva visita d’aquest individu s’alerti el més aviat possible la policia local. Si bé la policia desconeix encara la identitat de l’estafador, en el que sí
que es confia és que un cop detectada l’estafa, el lladre de
guant blanc deixi d’actuar per
por a ser descober t. De moment també es desconeix la
quantitat que hauria acumulat
el jove estafador però es suposa que no ha de ser gaire elevada pel poc temps d’actuació
i per la quantia d’algunes de les
donacions.

A

AQUESTS DIES DE MINIVACANCES,
en què la nostra vila s’ha omplert
altra vegada de visitants, feia bo
d’anar a fer un volt per veure l’animació dels nostres carrers en
unes dates tan properes a les festes de Nadal. Dissabte al vespre,
doncs, vaig sortir una estona a
passejar. Arribant al carrer Raval em trobo amb una part del
carrer ocupat per unes paradetes on hom pot avançar les compres destinades a aquestes festes que ja tenim, com aquell que
diu, a la cantonada. És una iniciativa del Departament de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Blanes i de l’Associació

Marc Rovira, Maçanet de la Selva.

Un camioner de nacionalitat eslovena va ser detingut ahir a la matinada després d’haver circulat
amb el seu tràiler de gran tonatge
durant sis quilòmetres en sentit
contrari per l’autopista AP-7 a l’altura de Maçanet.
L’home, que va quedar en llibertat amb càrrecs després de
prestar declaració davant el jutge
de guàrdia de Santa Coloma de
Farners, va girar en rodó en arribar al peatge de la sortida 9 i davant la sorpresa dels cobradors
que en aquells moments feineja-

M.MONTSERRAT Medalla Cufí*

Globalització animal
vui parlaré de
dos
temes
completament diferents, que
ens afecten a tots
d’alguna manera:
per una banda, l’acaparament del mercat per part
de les grans marques. Per una
altra banda, de l’expansió de la
plaga de l’escarabat roig. La
meva teoria és que la globalització hi té molt a veure.

MARC MARTÍ

INTERCEPTAT. El camió del detingut va quedar-se immobilitzat en una àrea de descans de l’autopista.

de Botiguers de Blanes Centre
(ABBC).
Em sembla molt bé. Sempre
he defensat aferrissadament les
petites botigues enfront de la
globalització de les grans marques que ho col·lapsen tot i que
fan que els pobles i ciutats s’uniformitzin de tal manera que, si
t’has de guiar pels establiments
dels seus carrers, no acabis de
saber si ets a París, a Londres o
a qualsevol poble de Girona.
Diumenge, al Diari de Girona, llegeixo un ampli reportatge
sobre l’escarabat morrut, tema
que ja vaig encetar fa dues setmanes i que em va quedar una

Les grans marques
fan que no es pugui
distingir Londres de
París o de Girona
■

L’atac d’escarabat
morrut roig al Jardí
Marimurtra és un
efecte globalitzador
■

mica a l’aire. En el seu reportatge, David Quintana ens explica les característiques d’aquest
insecte i ens recorda allò que des
del Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca (DARP) ja
se’ns va dir fa dues setmanes:
que les probabilitats de l’arribada de l’animalet a Lloret de Mar
són molt poques. Jo no és que
vulgui aigualir la festa als optimistes, però no ho veig tan clar,
tenint en compte que ja fa un any
que la bestiola escampa els seus
dominis per Catalunya.
S’estan tallant i destruint tots
els arbres malalts, s’està establint una zona de vigilància intensiva entorn dels focus, però
la plaga s’estén cada vegada
més.
A Blanes ho tenim malament.
Una de les espècies protegides
del nostre estimat jardí botànic
Marimurtra, n’ha estat la primera víctima. Ja us dic, no vull
ser més papista que el papa, però
tot plegat m’entristeix i no acabo
de tenir-les totes, amb això que
la plaga no passarà de Blanes.
No serà l’efecte devastador de
la globalització, que també fa estralls des del regne vegetal?
*Psicopedagoga
mmontsem@telefonica.net

ven a les cabines. El camioner va
posar rumb cap al nord i no va aturar-se ni quan va veure els llums
dels vehicles que li venien de cara
ni tampoc quan els treballadors de
manteniment de l’autopista li indicaven que anava equivocat –un
d’ells va haver de saltar per no ser

Va estar a punt
d’atropellar un
dels operaris que
li tallaven el pas
■

atropellat–. Va haver de ser una
dotació dels Mossos i un vehicle
de seguretat del RACC qui, a l’altura de Sils, va aturar-lo. Havia recorregut sis quilòmetres conduint
pel voral en sentit contrari.
A la cabina el camioner, Karol
B. de 56 anys, no hi viatjava sol
sinó que estava acompanyat d’un
copilot que tampoc va fer res per
evitar la imprudència.
Tot i l’anormalitat de la conducta, Karol B. va donar negatiu a
la prova d’alcoholèmia però se li
van obrir diligències per conducció temerària.

SOLIDARITAT

Lloret de Mar destina per
primer cop el 0,7% del
pressupost a cooperació
Benestar projecta una piscina accessible a Fenals
DdeG, Lloret de Mar.

Lloret de Mar destina, per primera vegada, el 0,7% del pressupost municipal a projectes de
cooperació amb el Tercer Món.
L’aportació es tradueix, en números absoluts, en uns 211.000
euros, que aniran a parar a iniciatives solidàries que o bé proposen les ONG locals o bé són
fruit de situacions d’emergència.
Aquest percentatge era una
promesa que es va fer pública el
2003, a inicis de mandat, i que el
2007 es farà realitat. En aquests
quatre anys, el pressupost de la
Regidoria de Benestar i Família
de l’Ajuntament s’ha triplicat segons va informar ahir Nova Ràdio Lloret.
Així, per al 2007, el pressupost del departament frega el
milió d’euros, una quantitat important i destacada que servirà,
per exemple, per fer realitat una
piscina accessible a Fenals.

Serà un equipament construït a dins del mar, que permetrà el bany a persones amb
problemes de mobilitat, entre altres usuaris. Tal com assenyala
el regidor Romà Codina, el projecte bàsic està fet i ara només
cal el permís de la Direcció General de Costes per donar llum
verd a la construcció d’una piscina accessible en les aigües de
la platja de Fenals.
Per aquest projecte, s’ha fixat
una quantitat de 100.000 euros,
que han de cobrir les despeses
de construcció de la piscina.
Una altra inversió a destacar per
l’any que ve és la reforma del
pati de l’Hospital Municipal per
tal que els pacients puguin fer
rehabilitació o altres activitats a
l’aire lliure. La instauració de la
Regidoria de Benestar Social va
ser una de les principals apostes
de l’equip de Govern convergent que va prendre el relleu del
PSC el 2003.

