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GIRONA, SALT I SARRIÀ

Salt presenta una gossa policia que busca
drogues i patrullarà les escales dels veïns
 L’animal s’uneix al programa «Passadissos nets i segurs» i ajudarà a reforçar la seguretat als carrers del municipi
ANIOL RESCLOSA

Blanca, la gossa policia. «Tenim
clar que ajudarà a millorar la vigilància de les comunitats i podrà
detectat si es consumeixen drogues o si hi ha amagatalls amb possibles estupefaents», va aﬁrmar.
Així, la gossa evitarà que es consumeixin drogues a les escales o
que hi hagi petits tràﬁcs d’estupefaents, per exemple, a les bústies.
La tinent d’alcalde de l’Àrea de

Seguretat, Anna Fusté, va explicar
que la Blanca ha arribat al cos policial gràcies a Narcís Romero, l’agent propietari de la gossa i que hi
conviu. «Ens va proposar crear la
Unitat Canina i la proposta ha estat ben rebuda per tothom», va
dir. Controla temes de drogues als
centres comercials, en espais públics com els parcs, serà a les grans
concentracions com festes o ma-

nifestacions així com a l’exterior
d’escoles i instituts on es cregui que
hi ha consum de drogues, a banda
de les comunitats.
A més de patrullar en llocs problemàtics, Fusté va remarcar que la
sola presència de la gossa reforça
l’autoritat del policia, a banda que
suposa un estalvi de personal.
La Blanca, un pastor alemany de
dos anys d’edat, conviu amb en
Narcís i només anirà amb ell, ja que
s’hi estableix un vincle únic. A
més, la gossa estarà en continu entrenament i la seva presència ja ha
generat curiositat al municipi.
Segons l’alcalde de Salt, Jaume
Torramadé, tot plegat es fruit del
«compromís que vam adquirir
amb la seguretat». El batlle va felicitar la policia pel seu esforç en el
programa de vigilància comunitària. «La seguretat és objectiva i
subjectiva», va dir Torramadé. «A
vegades hi ha dos municipi amb els
mateixos índexs de faltes i delictes
però en un lloc se senten més segurs que en l’altre», va dir, i l’objectiu és precisament reforçar això.
Finalment, la regidora Fusté va
avançar que la propera setmana hi
haurà vuit noves càmeres de vigilància als espais públics que se situaran al voltant del carrer Torres
i Bages. En total, el municipi comptarà amb gairebé 25 dispositius
de control situats, entre d’altres, a
la zona esportiva o a les Deveses.

El PSC de Girona demana a l’Ajuntament
que avanci els diners a les entitats socials

xen serveis socials. La Taula del
Tercer Sector ha denunciat que
l'impagament deixa en «una situació d'una gravetat sense precedents» i a la vora del col·lapse
centenars de centres i residències
de discapacitats, ancians i malalts mentals. Segons el PSC,
aquest impagament es produeix en
un moment d'extrema fragilitat.
«I és que al retard generalitzat
en els pagaments de les subvencions per part de tots els departaments de la Generalitat, s'hi suma
la diﬁcultat per obtenir ﬁnanc
̧ament dels bancs. Aquest
impagament per part de la Generalitat «té afectacions a entitats
socials de Girona, com per exem-

ple és el cas de les entitats Mifas de
discapacitats i la Fundació Ramon Noguera de persones amb
disminució psíquica; també a tots
els geriàtrics de la ciutat on el
deute de la Generalitat en algun
cas arriba als 50.000 euros».
Així, i davant d’aquesta situació
«d’emergència», el PSC ha adrec
̧at
el prec al govern de l’Ajuntament
per realitzar aquest avançament,
tal com han efectuat altres ajuntaments catalans, utilitzant el Fons
de Contingència que, com recorden els socialistes, va ser creat
per situacions inesperades d’aquest tipus, « i per poder pal·liar els
efectes que l’impagament està
ocasionant», conclou el PSC.

SALT | DAVID JIMÉNEZ

La Policia Local de Salt ha incorporar al cos un agent especial.
Es tracta de la Blanca, una gossa
que s’encarregarà de buscar drogues, patrullar les escales de veïns
en el marc del programa «Passadissos nets i segurs» així com també per reforçar la seguretat als
carrers i l’autoritat de l’agent.
Durant una roda de premsa a la
sala de Plens de l’Ajuntament, l’equip de govern va aproﬁtar per fer
balanç del programa «Passadissos
nets i segurs», que es va iniciar fa
sis mesos en deu comunitats de veïns (que prèviament ho van sol·licitar) en un total de 200 habitatges.
L’objectiu és prevenir i reduir possibles delictes i faltes en aquests espais comunitaris per això durant
aquests mesos els agents s’han
encarregat de patrullar a peu per
tots aquells ediﬁcis que s’han adherit al programa.
A les comunitats se'ls demana
que la porta d'entrada al bloc sempre estigui tancada i que canviïn el
pany d'aquesta porta per un d'universal (per permetre que els
agents hi puguin accedir).
Segons va explicar la regidora de
Comunitats i Habitatges, Glòria Pàmies, actualment es treballa ja en
440 habitatges de 21 escales de veïns i ja n’hi ha 3 a punt d’incorporar-se i altres 8 en llista d’espera.
Les incidències més destacades

 Proposen que CiU utilitzi

L’agent de la Policia Local de Salt i propietari de la gossa, Narcís Romero, ahir en una de les escales de veïns.

són portes d’accés als comptadors manipulades, mobiliari i objectes a les escales i portals que no
tancaven correctament. També
temes de sorolls i petits conﬂictes.
Per a Pàmies, «la sensació és de
quietud, de seguretat», precisament, l’objectiu que persegueix
el programa. «La Policia està fent
una molt bona feina», va dir.
A més, ara s’hi incorporarà la

del tercer sector que s’han vist
afectades per l’impagament de la
Generalitat. En un comunicat, els
socialistes proposen que, tal com
han fet altres ajuntaments catalans,
s’ajudi a aquestes entitats utilitzant
el Fons de Contingència que va ser
creat per situacions inesperades
d’aquest tipus. Pel PSC, «pal·liar els
efectes que l’impagament de la Generalitat està ocasionant a les entitats gironines del tercer sector» és
l’objectiu del prec que ha fet arri-

bar per escrit el seu grup.
El passat dia, 31 de juliol de
2012, el conseller de Benestar Social i Família, Josep Lluís Cleries, va
informar que el govern de la Generalitat no pagaria el mes de juliol a les entitats socials on té places concertades per falta de liquiditat. L’impagament està afectant residències per a la tercera
edat, centres de discapacitats, malalts mentals i drogodependents,
així com altres entitats que oferei-

Ofereixen dues beques de 300 € per
a la Universitat Catalana de l’Estiu

Girona Dilluns es tallarà
la circulació al vial de la
plaça Marquès de Camps

el Fons de Contingència
davant els impagaments del
govern de la Generalitat
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El grup municipal del PSC a l’Ajuntament de Girona ha fet arribar
per escrit al govern de CiU un
prec perquè faci un avanc
̧ament
econòmic a les entitats gironines
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La Universitat Catalana d’Estiu
(UCE) ha establert un conveni
amb l’Ajuntament de Girona per
atorgar dues beques de 300 euros
cadascuna per als ciutadans i ciutadanes de Girona interessats a
participar-hi. La UCE, que se celebrarà del 16 al 23 d’agost a Prada de Conﬂent, a la Catalunya
Nord, és un espai de llibertat i de
trobada d’estudiants, professors,

professionals, polítics i assistents
en general d’arreu dels Països Catalans, que ofereix una activitat diària que comprèn des dels cursos i
e
l
s
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 Aquest dilluns es tallarà la
circulació al vial de la plaça Marquès
de Camps de Girona, de les 7 a les
22 hores. En concret, es tallarà des
del número 14 al número 17, com a
conseqüència del desmuntatge
d’una grua. La parada del bus urbà
de les línies L3, L4 i L7 s’ubicarà
provisionalment, i fins que s’acabi el
desmuntatge de la grua, al carrer
Santa Eugènia, del número 2 al
número 18, com es veu en la imatge.

C/ Santa Eugènia

El vial queda tallat i la
parada de bus passa
al c/ Santa Eugènia

C/ Barcelona

