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Comarques

Ripoll veta Policia Nacional i
Guàrdia Civil pel cas de l’imam
JORDI REMOLINS RIPOLL

■ L’Ajuntament de Ripoll veta la
policia estatal a la Junta de Seguretat local per la polèmica entre
l’imam del municipi i el servei
d’intel·ligència CNI.
Els cossos estatals de policia
que fins ara acudien a les reunions de la Junta de Seguretat de
Ripoll deixaran de ser-hi convocats, després que en el ple de dimecres l’Ajuntament decidís deixar de fer-ho. La manca de resposta i de transparència als requeriments que l’Ajuntament de Ripoll
va fer a l’Estat ara fa un mes per tal
de rebre explicacions i depurar
responsabilitats pel que fa a la relació que va mantenir el Centro
Nacional de Inteligencia (CNI)
amb l’antic imam de Ripoll i cervell dels atemptats de l’agost a Barcelona i Cambrils, Abdelbaki esSatti, ha estat la gota que ha fet
vessar el vas de la paciència a govern i oposició, que van votar
aquest dictamen per unanimitat.
L’alcalde, Jordi Munell, va explicar que es considera «menystingut» per la manca de resposta del
govern espanyol, i va considerar
que en tant que cos policial intervingut per l’article , els Mossos
d’Esquadra ja informaran de les
decisions que es prenguin en futures Juntes Locals de Seguretat
als seus homònims espanyols. A
més, Munell es va mostrar crític
amb alguns acords presos a la Junta de Seguretat de Catalunya, com
ara un major control dels lloguers

Cinc programes de
Mifas s’han afavorit
per les aportacions
provinents de l’IRPF
P.T.V. GIRONA

■ Cinc projectes de Mifas s’han
beneficiat aquest any d’aportacions de la convocatòria de l’Impost de la Renda de les Persones
Físiques (IRPF) , provinents
del Ministeri de Sanitat, Serveis
Socials i Igualtat.
Una de les subvencions rebudes ha ajudat Mifas a posar en
marxa una aula sensorial al Centre de Dia i de Recursos Pere
Llonch, de Vilafant, que contribueix a millorar la qualitat de vida
dels seus usuaris. Una altra ha revertit en el Servei d’Ajut a Domicili
que l’entitat ofereix des de fa 
anys i una tercera s’ha invertit en
l’actualització de l’equipament de
la Residència assistida d’aquesta
associació per a persones amb
discapacitat física.
Les dues subvencions restants
han estat per al Programa Respir
Familiar i per contractar un orientador amb dedicació exclusiva al
Servei d’Integració Laboral per a
persones amb discapacitat física.

de cotxes, pisos i apartaments, o
en les vendes de bombones de
butà, ja que considera que no són
mesures suficients per evitar els
fets que va protagonitzar la

cèl·lula terrorista de Ripoll.
L’enuig de Munell també té a veure amb el fet d’assabentar-se
d’aquestes novetats per la premsa.

L’alcalde de Ripoll, Jordi Munell, en una imatge d’arxiu. DIARI DE GIRONA

