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ERC de Castelló
pregunta per què
ha fallat la seguretat
de l’Ajuntament
 Els dos darrers robatoris precipiten la

instal·lació d’una càmera a l’edifici municipal
ERC de Castelló d’Empúries demanarà explicacions de per què
han fallat en dues ocasions els sistemes de seguretat de l’Ajuntament permetent que uns lladres
hagin entrat dues vegades en una
setmana i s’hagin endut ﬁns a
3000 euros. Volen una explicació
convicent i, si no és així, no descarten demanar la dimissió del regidor de Seguretat, Joan Puerto.
Els robatoris a la casa consistorial
i a la sala polivalent en el darrer
mes han fet avançar la col.locació
de càmeres de videovigilància.
De moment n’hi ha al recinte de
l’Ajuntament i continuaran els
tràmits per col.locar les que estan
previstes a la resta d’equipaments.
El regidor d’ERC, Salvi Güell
considera que «alguna cosa ha fallat» perquè «sobta molt que entrin sense que saltin les alarmes i
al cap de tres dies i tornen a ser»
i això « tenint tots els mitjans per
garantir la seguretat». Per Güell
«és prou greu perquè ens donin
les explicacions oportunes i a
partir d’aquí veurem què fem si

demanem la seva dimissió (del regidor de Seguretat)».
El regidor de Governació, Joan
Puerto, ha explicat que s’està investigant i que els Mossos tenen
algunes proves que podrien portar als autors dels robatoris a l’Ajuntament, primer de material i
després 3000 euros d’una caixa
forta. El recinte té alarma però s’està reforçant la seguretat amb una
càmeres. Segons Puerto «ha estat
molt precipitat però estem fent
instal.lacions per protegir l’Ajuntament assegurant el perímetre»
i reajustant la seguretat. És una
primera mesura provisional a l’espera que es posi a concurs el conjunt de càmeres de videovigilància projectades. «Es farà com ho
teniem previst, en diverses fases», ha explicat. El projecte en
preveu a algunes rotondes d’accés
a la població, a l’Ajuntament, al
pavelló i a la sala polivalent. Puerto remarca que, malgrat el robatori a l’Ajuntament i a la sala polivalent, aquest tipus de delictes
van baixar el 2013. Respecte les
crítiques d’ERC, ha respost re-

Les càmeres que s’han instal·lat al Palau dels Comtes per vigilar l’Ajuntament.

criminant «com pot ser que un senyor que ens ha ensorrat el municipi doni lliçons de com s’han de
fer les coses» i diu que reforçaran
la seguretat.A banda de l’Ajunta-

ment han accedit en el darrer
mes a la Sala Polivalent fent principalment destrosses. A principi
de desembre la mateixa nit van robar 150 ordinadors de l’institut i

van entrar al polivalent on hi van
tornar dues setmanes després.
Puerto no creu que hagin estat les
mateixes persones que les de l’Ajuntament.

demna per altres quatre robatoris.
Del darrer s’ha defensat al·legant
que aquell dia estava «en algun lloc
drogant-se» però no a la vivenda.
Els fets van passar al vespre quan el
lladre va aprofitar que no hi havia
ningú per entrar a la casa situada al
carrer Lleida. Va agafar diveros objectes com joies o ampolles de perfum. En arribar la família van veure
una ombra al pis superior i van avisar la policia. El lladre va saltar per
fugir. El fill amb els veïns el van perseguir i li va poder veure la cara. Els

objectes els van recuperar perquè
va llançar la bossa on els duia. El noi
va identificar el lladre amb una fotografia que van mostrar-li els Mossos.
Al judici, que va començar ahir a
l’Audiència, Foraster va negar els
fets, tot i admetre que en altres ocasions ha robat per drogar-se. La defensa de l’acusat demana l’absolució. El judici s’ha suspès fins la setmana vinent perquè no ha pogut declarar un doctor que ha d’acreditar
l’adicció a les drogues de l’acusat ni
un agent de mossos.

JUDICI PER UN ROBATORI A VILAFANT
ACN
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Demanen sis anys
per a un reincident
 Demanen sis anys per a un lladre
reincident que el 24 de novembre
del 2012 va entrar en un habitatge
a Vilafant. L’home compleix con-
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Figueres contracta quatre
informadors ambientals
per vetllar per l’espai públic

L’Aula de Teatre reobre
la matrícula de 4 cursos
FIGUERES | DdG
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L’Ajuntament de Figueres, amb
ﬁnançament del Servei Català
d’Ocupació de Catalunya (SOC) i
el Fons Social Europeu, han contractat quatre persones en situació
d’atur que faran tasques d’informadors ambientals adscrites al
Servei de Medi Ambient. Durant
sis mesos, faran tasques d’informació d’aspectes relacionals amb
el medi urbà i el civisme. Els principals camps d’actuació passaran
per vetllar per la correcta gestió
dels residus urbans -especialment
del sector comecial i de restauració-, així com la informació relacionada amb la tinença i conducció d’animals de companyia, sobretot de gossos.
La idea és que treballin per millorar la gestió del servei porta a
porta comercial així com dels contenidors de la via pública. En l’àmbit de la restauració, vetllaran per
la gestió dels olis vegetals, el vidre
i la separació dels diferents residus.

Els agents també actuaran
informant als propietaris de
gossos sobre les seves
obligacions amb els animals

Pel que fa als animals, se centraran sobretot a informar sobre
l’obligació dels propietaris de gossos de recollir els excrements, de
portar el gos correctament lligat o
d’estar al corrent del cens municipal d’animals. L’objectiu és que
tinguin especialment cura dels
gossos potencialment perillosos
que segueixen un protocol. Les
quatre informadors s’ubicaran en
parcs i jardins de la ciutat. Un altre camp en què actuaran serà en
el control de la publicitat comercial a l’espai públic amb l’objectiu
d’evitar males pràctiques en la
distribució de propaganda. El regidor de Medi Ambient, Pere Giró,
diu que la seva presència ajudarà
a reduir les males pràctiques.
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L’helicòpter medicalitzat va traslladar el ferit cap a la Vall d’Hebron.

Ferit greu en caure d’una escala
mentre treballava en un vaixell
ROSES
E.B.

Un home de 57 anys va resultar
ferit greu després de caure des
d’una escala d’uns tres metres
d’alçada mentre feia tasques de
manteniment en un vaixell ancorat al moll de pescadors del port de
Roses. L’home va ser traslladat en
estat greu cap a l’hospital Vall
d’Hebron de Barcelona en l’heli-

còpter medicalitzat del Sistema
d’Emergències Mèdiques (SEM)
amb diversos traumatismes. A
més del mitjà aeri també s’hi van
desplaçar dues ambulàncies.
Els fets van succeir cap a tres
quarts de dotze del migdia i per
atendre l’accident laboral es van
traslladar ﬁns al port de Roses a
part dels serveis mèdics del SEM
també la Policia local de Roses i
agents dels Mossos d’Esquadra.

L’Aula de Teatre Eduard Bartolí
de Figueres ha reobert la matrícula
per a quatre dels cursos que ofereixen, que són els únics pels que
encara queden places disponibles. La convocatòria estarà oberta durant tot aquest mes per a la
formació en «Cant Dramatitzat
i», «Cant dramatitzat ii»; Teatre per
a joves avançat» i «Teatre de text».
Els diferents cursos que ofereixen es van iniciar a l’octubre.
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Mifas seguirà gestionant
l’aparcament del tren
FIGUERES | DdG

El centre especial de Treball del
grup MiFAS, Tadiﬁ SLU, ha guanyat l’adjudicació del contracte
d’explotació de l’aparcament de
l’estació de tren convencional de
Figueres de 125 places. Amb
aquesta concessió, l’ens continuarà gestionant l’espai durant
els propers cinc anys. La plantilla
està formada per cinc persones
amb discapacitat.

