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 NOTAS DE PRENSA  (Fecha 9 de Octubre de 2008 · Número 735 · Año XI) 

L’IEC i la Fundació Rodoreda reten homenatge a Mercè Rodoreda en el centenari 
del naixement de l’escriptora   

En l’acte, que se celebra demà a les sis de la tarda, intervindran el president de l’Institut, Salvador Giner, i el conseller 
de Cultura, Joan Manuel Tresserras 
 
 
 
La Casa de Convalescència (Carme, 47) serà l’escenari de l’Homenatge a Mercè Rodoreda 1908-2008, que se celebrarà 
demà divendres 10 d’octubre a les sis de la tarda, dia en què es compleix el centenari del naixement de l’escriptora.
L’Homenatge està organitzat per l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i la Fundació Mercè Rodoreda, amb el suport de l’Obra 
Social de Caixa Catalunya. 
 
 
 
L’Homenatge a Mercè Rodoreda 1908-2008 consta de dues parts. La primera, de caràcter acadèmic i institucional, es 
desenvoluparà a partir de les sis de la tarda a la Sala Prat de la Riba amb els parlaments de Salvador Giner, president de 
l’IEC i de la Fundació Mercè Rodoreda; Joan Triadú, Joaquim Mallafrè i Joaquim Molas, membres de l’IEC i de la Comissió 
Tècnica de la Fundació Mercè Rodoreda, i Joan Manuel Tresserras, conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació de la 
Generalitat de Catalunya, que intervindrà en nom del Govern català. També hi assistiran els membres de la Comissió 
Executiva de l’Any Rodoreda: Oriol Izquierdo, director de la Institució de les Lletres Catalanes, i Carles Torner, cap de 
l’Àrea d’Humanitats i Ciència de l’Institut Ramon Llull. 
 
 
 
A la segona part, que es desenvoluparà al pati de la Casa de la Convalescència a partir de les set del vespre, el poeta 
Enric Casasses farà una lectura de textos de l’autora i Pascal Comelade, una interpretació musical. 
 
 
 
L’Homenatge a Mercè Rodoreda 1908-2008 és l’acte central de l’Any Rodoreda, que commemora el centenari del 
naixement de l’escriptora més popular i universal de la narrativa catalana contemporània. 
 

 (  Volver a la página anterior  ·    Imprimir  ·    Enviar)  

Noticias relacionadas:

Lleida acull, a partir de demà, el simposi internacional «L’església en temps de Jaume I» (Notas de prensa - 16 de Septiembre de 2008). 
 
ARTURO BAGUR SOLICITARÀ EN EL SENAT LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI ESTATAL DE PORTS PSOE MENORCA (Notas de 
prensa - 5 de Octubre de 2008). 
 
NOU-CENTS VINT-I-CINC ALUMNES DE MENORCA REBRAN ATENCIÓ ESPECÍFICA DINS EL MARC D’ACTUACIÓ DE 
L’INSTITUT PER A LA CONVIVÈNCIA I L’ÈXIT ESCOLAR (Notas de prensa - 1 de Octubre de 2008). 
 
EL MOVIMENT ESCOLTA I ELS ESPLAIS DE MALLORCA ES REUNEIXEN PER ACTUAR CONJUNTAMENT DAVANT LES 
ADMINISTRACIONS (Notas de prensa - 5 de Septiembre de 2008). 
 
Menys tecnicismes i més feines (Opinión - 30 de Septiembre de 2008). 
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Divendres 10 Octubre 2008 - COMARCA

La nova caserna, en ‘stand by’
 

La Guàrdia Civi l  al  Garraf celebra aquest diumenge la seva patrona, la Verge del Pi lar, en quadre 
respecte al  nombre d’agents de que disposava ara fa un any. L ’actual planti l la és un terç de la que 
hi havia abans de l ’1 de novembre del 2007, quan els Mossos d ’Esquadra van assumir la 
competència exclusiva de seguretat c iutadana a la comarca.  

 

 
Dijous 9 Octubre 2008 - EL TEMA

 
Es preveuen quasi 900 pisos a l'ARE del sector Entre Torrents

 
La Comissió Terr itor ia l d ’Urbanisme de la General i tat ha aprovat inicia lment el  p la director de
l ’Àrea Residencial  Estratègica (ARE) de l ’Alt Penedès i  e l Garraf, que a Vi lanova i  la Geltrú 
suposarà la construcció de 885 habitatges (416 de règim l l iure i 469 de règim protegit) a la zona 
coneguda com Entre Torrents, que forma part de l ’Eixample Nord. El  p la director sort irà d ’aquí a 
uns dies a informació públ ica, un cop s igui publ icat al  Diar i Of ic ia l de la General itat.   
L ’ARE de Vi lanova ocupa una superf íc ie de 16,52 hectàrees, si tuades aproximadament entre el 
torrent del L l imonet (o d’en Frederic) i  els torrent de la Masia d ’en Cabanyes i  de la Pastera (Entre 
Torrents), a l costat del  pol ígon Industr ia l Pastera i  de la ronda Ibèrica. L ’operació afectarà les 
sínies Mart í  i  Soler i  diversos propietar is més.  
A la vora dels torrents, el  pla director proposa la creació d’un gran parc, que connectaria des del 
costat dels Josepets, on ara hi ha un espai amb barraques i  les cases anomenades dels Set Pecats 
Mortals, f ins a tocar de la variant de la C-31. Ser ia un dels grans pulmons verds de la ciutat.  
A la zona sud d’aquesta gran zona verda es constru ir ia un equipament municipal (centre cív ic o
simi lar).  A la nova àrea residencial  hi  haurà també un centre d ’educació infanti l  i  pr imària de dues 
l ínies. A més, es farà una reserva de terreny per al  futur hospital ,  que també es podria construir a 
tocar d’aquesta zona, i per al pas del tren orbita l,  que anir ia soterrat a tocar de la ronda. 
L ’avantatge de les àrees residencials estratègiques és que un 15% de l ’aprof i tament urbaníst ic de 
la zona s’ha d’usar obl igatòr iament per construir  equipaments, que han d’estar acabats quan el 
barr i  comenci a ocupar-se. L ’Ajuntament i la General i tat hauran de negociar quins equipaments 
seran sufragats per l ’ARE.  
L ’operació inclour ia també el transvasament del torrent de la Pastera cap al de la P iera. Una 
rotonda a la ronda Ibèrica servir ia d ’accés per a aquest nou barr i  de la ciutat, que quedaria l l igat 
amb el L l imonet.  
A més dels gairebé 900 habitatges, e l pla director preveu sòl per a activi tat econòmica (edif ic is 
comercials, of ic ines i  possiblement un equipament hoteler).  
Habitatges de propietat i  de l loguer  
L ’ARE d ’Entre Torrents suposarà l ’oferta més important d’habitatge protegit que s ’hagi fet mai a la 
ciutat.  Un total  de 468 habitatges comptaran amb algun grau de protecció. D’aquests, 158 seran 
habitatges de protecció ofic ial  de règim general ,  a un preu de 1.940 euros el metre quadrat; 63 
t indran règim d’especia l protecció (1.705 euros el metre quadrat); 123 seran habitatges de preu 
concertat (3.000 euros el  metre quadrat),  i  124 t indran la qual if icació de règim protegit català 
(3.500 euros el metre quadrat). La resta, 416 pisos, seran en règim l l iure, a un preu de 3.675 
euros el  metre quadrat. Aquestes x ifres són aproximades i  poden canviar durant el  tràmit de 
planejament.  
L ’oferta d’habitatge protegit que suposarà la posada en marxa de l ’ARE és un dels arguments que 
esgr imeix l ’equip de govern municipal a favor del seu desenvolupament. Segons el regidor
d’Urbanisme, Joan Martorel l ,  e l pla permetrà resoldre temes d’habitatge i d i ferents qüest ions 
urbaníst iques que la c iutat té plantejades. Així,  Martorel l af i rma que s ’avançarà en el 
transvasament dels torrents, en la creació de zones verdes prop del nucl i ant ic,  en el l l igam entre 
la ciutat i  el  sector L l imonet i  en la creació d’equipaments.  
El  regidor d ’Urbanisme afegeix que els privats hauran de dir-hi la seva, tenen un període 
d’ informació per fer al· legacions. A la zona, segons Martorel l ,  h i ha pocs propietar is i  a lgunes 
construccions a precari ,  real itzades fora d ’ordenació.  
Per a Martorel l ,  encara cal estudiar e l pla director amb més deteniment per veure s i  interessa a la 
ciutat. Es tracta d’avançar una part de l ’Eixample Nord. En tot aquest sector, d’una superfíc ie 
superior a les 100 hectàrees (l ’Entre Torrents en té 16), l ’Ajuntament vol e l  desenvolupament 
d’una oferta equil ibrada d’habitatge i la generació d’act ivi tat econòmica. La modif icació del Pla 
General d ’Ordenació en el sector de l ’Eixample Nord es troba en fase d’aprovació provisional per 
tal  d ’ incrementar l ’edif icabi l i tat del sector. El que el  govern pretén és que l ’ARE no suposi una 
modif icació del nombre d’habitatges previstos a tot l ’Eixample Nord, que és d’uns 4.000.  
El  pla director de l ’ARE preveu, d ’altra banda, una reserva de 5.000 metres quadrats on es podrien 
trasl ladar alguns dels sostres edif icables provinents de l ’operació Platja L larga, que l ’Ajuntament 
es va comprometre a aportar a l ’Incasol.  
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Dijous 9 Octubre 2008 - VILANOVA
 

L'AV del Tacó denuncia Cemex per no complir les mesures correctores
 

L ’Associació de Veïns del Tacó està cansada de la pols i e ls continus problemes de contaminació 
que pateix el  barr i .  És per això que divendres passat van decidir interposar una denúncia contra 
l ’empresa Cemex pel suposat incompliment de les mesures correctores que f ixa l ’autor i tzació 
ambiental  i  per la greu avar ia que va provocar una fuita d’una tona de pols sobre Vi lanova el 
passat 17 de setembre.  
Aix í  doncs, el  president de l ’Associació de Veïns del Tacó, Alfredo Vi l la, ha expl icat que amb 
aquesta denúncia volem aconseguir  que l ’administració competent en aquest tema es mul l i  i  
dictamini sancions a l ’empresa, ja que, segons argumenta, no compleix la l l icència mediambiental .  
Davant dels Mossos d ’Esquadra, l ’Associació de Veïns ha presentat la documentació que acredita 
que la cimentera, ubicada al pol ígon industr ia l Masia d ’en Barreres, no ha dut a terme les 
intervencions a què estan obligats en el termini que estableix l ’autori tzació ambiental  i  que han 
d’adequar les seves instal· lacions per evitar les emissions de pols. Unes actuacions que no han 
fet, apunta Vi l la.  
D’aquesta manera, des de l ’Associació de Veïns expl iquen que al mes de setembre ja s ’haurien 
d’haver executat el  tancament de les naus i magatzems de la fàbrica, que hauria reduït  de forma 
considerable el  nombre de part ícules en suspensió que genera Cemex i  que fa que el barr i  del 
Tacó s igui el  segon nucl i més contaminat de Catalunya en els darrers dos anys.  
La denúncia recul l  un altre dels incompl iments de la l l icència ambiental,  que és el  control específ ic 
que s ’hauria d’haver real i tzat als s is mesos de l ’atorgament de l ’autor i tzació.  
A més dels incompliments, l ’Associació de Veïns del Tacó també fa esment en la denúncia de la
greu avaria que el passat 17 de setembre va provocar la fuita d ’una tona de pols sobre la 
ciutat.Davant d ’aquest fet, Vi l la apunta que en el seu dia se’ns va expl icar que avar ies com 
aquesta eren habituals a l ’empresa, per tant estem davant d’un focus de r isc i  creiem que Cemex 
no va actuar com cal ia.  És per això que demanem al Departament de Medi Ambient de la 
General itat que actuï amb serietat i  que s ’ invest iguin els fets, i  que si  no es va actuar com s’havia 
de fer, que se sancioni i  s ’arbitr inmesures per a properes ocasions.  
Aix í  doncs, l ’associació de veïns considera que l ’ inc ident s ’hauria pogut evitar amb uns altres 
procediments i que Cemex juga en contra de la salut de la població al tenir unes instal· lacions 
obsoletes, pendents de nombroses actuacions que garanteixin la seguretat tant dels treballadors 
com de la població.  
D’altra banda, la denúncia interposada contra Cemex també obl igarà la Direcció General de 
Quali tat Ambiental a respondre per escri t a l ’Associació de Veïns posicionant-se sobre 
l ’ incompl iment que com a administració competent ha de controlar.  Pel que fa a quant tr igaran en
rebre una resposta, Vi l la explica que la denúncia ha passat a una altra dependència dels Mossos i 
ens han dit que no saben el temps que tr igaran a contestar.  
Tot i  la denúncia, des de l ’Associació de Veïns del Tacó continuen amb les mobil i tzacions, i  per a 
aquest dissabte 11 d’octubre han organitzat una manifestació contra la contaminació de pols de
ciment, els incompl iments de Cemex i  la passivitat de la General i tat de Catalunya. La concentració 
començarà a les dotze del migdia al Centre Cívic del Tacó i  recorreran l ’avinguda Vi lafranca, el  
carrer Casernes, la plaça Llarga, e l carrer Mercaders, la plaça de les Cols, e l carrer Sant Gregori , 
la rambla Pr incipal,  i  f inal i tzarà a la plaça de la Vi la. Vi l la apunta que la manifestació estarà 
encapçalada per una pancarta amb el lema Prou pols i  prou mentides.  
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Estirada d'orelles al govern per la gestió del centre d'acollida d'animals

 

La comissió d’ invest igació municipal sobre les irregular itats de la gossera va f inal itzar els seus
trebal ls amb una c lara est irada d ’orel les a la gestió del govern munic ipal  del  centre d’atenció i 
acol l ida d’animals. El  govern va acceptar f inalment unes conclusions que l ’acusen de no haver
mantingut un paper més act iu en la resolució del confl icte. Les conclusions de la comissió apunten
que la relació entre els di ferents agents (tècnics munic ipals,  responsables de la gossera i  enti tats
animalistes i  voluntar is) s ’han anat deter iorant al  l larg dels mesos sense que s ’hagin adoptat les 
mesures adequades per restabl i r aquesta si tuació, tant per part de la direcció tècnica de
l ’Ajuntament com també per part del voluntar iat, arr ibant a certs extrems als quals mai s ’hauria
d’haver arr ibat amb un bon cl ima entre ambdues parts. Assenyalen, però, que l ’Ajuntament ha 
actuat sempre dins la legal i tat v igent.  
La comissió desaprova el que considera campanyes de descrèdit i  acusacions públ iques personals
cap a professionals veter inar is, tècnics i  responsable pol í t ica (la regidora Iolanda Sánchez) per
part d’algunes persones i  col· lect ius del voluntar iat. Tanmateix, considera del tot necessari
recuperar un c l ima de conf iança i  de respecte mutus.  
Les conclusions, que van ser aprovades per unanimitat per tots els grups en el ple de di l luns
passat, apunten que no es poden permetre intrusismes en les competències dels professionals del
centre, però que cal garant ir  la part ic ipació de les enti tats protectores d’animals en tasques
d’assessorament per tractar mil lor els animals.  
Precisament pel que fa al tractament dels animals, la comissió considera que determinades
act ituds cap al voluntariat i  puntuals mesures en el tracte als animals han possibi l i tat el
trencament entre l ’equipament municipal i  les ent itats i  les persones voluntàries. I creu que
l ’empresa concessionària del servei hauria d’haver vetl lat de forma més ef icaç pel correcte 
funcionament del centre. En canvi, exculpa els veter inar is, ja que es considera que han actuat en
tot moment d’acord amb els cr iter is èt ics, legals i  professionals que els corresponen. A més, la
comissió diu que no són justi f icables les acusacions que s ’han fet contra aquest col· lect iu. D ’altra
banda, constata que l ’Ajuntament va incomplir uni lateralment el  conveni sobre el control  de les
colònies de gats que havia s ignat amb una entitat.  
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En resum, la comissió d ’ invest igació insta el  govern municipal a ser proact iu en la resolució del 
confl icte i  que prengui mesures per ta l que no es tornin a produir confl ictes, i recomana la 
renovació dels interlocutors directes, tant de la corporació, en l ’aspecte tècnic, com dels 
representants del voluntariat. A més, demanen que es def ineix in uns nous protocols de 
funcionament del centre, que hi hagi un servei veter inar i adequat a les necessitats a través d’un 
concurs públ ic i  que es port i  a terme un projecte de mi l lora de les instal· lac ions actuals.  
Tots els grups munic ipals es van fel ic itar al  ple de di l luns per la consecució d’un acord de consens 
sobre les conclusions de la comissió. Eduard Pini l la, de la CUP, va dir que s ’ha de renyar la 
regidora de Medi Ambient, Iolanda Sánchez, perquè podria haver fet més per evitar e l  conf l icte. 
Josep-Tomàs Álvaro, d’ERC, va dir que cal revisar moltes coses en el  funcionament del centre i  va
af irmar que els trebal ls de la comissió han servit per conèixer moltes coses que desconeixíem. 
Xavier Ol ler, d ’ICV-EUiA, va afirmar que no s’ha pogut demostrar de manera objectiva s i  hi  ha 
hagut maltractaments o no. Santi  Rodríguez, del PP, va parlar de fa lta de tacte molt important per 
part dels tècnics municipals, l ’encarregat i e l  servei veter inar i.  Va considerar que es dóna un toc 
d’atenció a la regidora Sánchez perquè haur ia d’haver adoptat un paper més conci l iador. Glòr ia 
Garc ia, de CiU, va mostrar e l  compromís del seu grup perquè no es torni a produir  mai més una 
situació com la viscuda al centre.  
La regidora de Medi Ambient, Io landa Sánchez, va dir que el  govern va acceptar la comissió 
d ’ invest igació perquè vol íem transparència i  estàvem segurs que servir ia per mil lorar, tot és 
mi l lorable. Va dir  que acceptava les recomanacions, va demanar que no hi  hagi dubtes sobre la no 
existència de maltractaments i que cessin les campanyes de descrèdit i  els insults. L ’alcalde, Joan 
Ignasi Elena, va agrair  el  trebal l  de la comissió, que va quali f icar d’úti l ,  i  va dir que el govern 
accepta la cr í t ica i  té el  compromís de mil lorar. El  procés ha estat molt dur per a molta gent, va 
dir ,  i  va advocar per mi l lorar el  c l ima de confiança entre totes les parts. 
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Els veïns denuncien l'incivisme a la nova plaça de les Casernes

 
Els veïns de la plaça de les Casernes han denunciat els actes incív ics i  bretolades que fan alguns 
joves en aquest espai recentment remodelat. Tot i que, en general ,  es coincideix que el 
manteniment per part de l ’Ajuntament és bo, s ’apunta a la manca de civisme com el principal 
problema.  
Des de l ’Associació de Veïns Casernes, s ’assegura que el consistor i  local ha posat moltes 
papereres, però, pr incipalment els alumnes de l ’escola d ’art ,  mengen a la plaça i  embruten el 
recinte. Les l launes de beguda i les restes d’entrepans cada dia estan al terra.  
Una altra mostra de manca de civisme, segons ha expl icat Octavi Lorente, president de l ’associació 
veïnal, és que alguns brètols s ’han dedicat a pelar e ls arbres, i  a ixò pot provocar poster iorment la 
seva mort.  
Les pintades als bancs o en altres l locs (fa poc es va pintar de vermell  la f igura d ’un dels gats de 
la plaça) és un altre dels problemes que es pateix. És una l làst ima que hi hagi v i lanovins que no 
respectin els espais públ ics. La pol ic ia no pot estar darrere de cada ciutadà, assenyala el dir igent 
veïnal.  
L ’Associació de Veïns Casernes ha denunciat també el mal ús que fan, en algunes ocasions, els 
jugadors de futbol sala del pavel ló vel l .  Ut i l i tzen la plaça, expl ica Lorente, per entrenar amb la 
pi lota. Diversos pares de la canalla que es troba a l ’espai jugant han denunciat que els seus f i l ls  
han rebut pi lotades o topades. Un nen f ins i  tot va haver de ser atès a l ’hospita l  de Sant Antoni. 
“Sense f i l tracions al pàrquing”  
Javier Martínez, gerent de l ’empresa munic ipal VNG Aparcaments, ha manifestat que no és cert
que no es pugui regar la plaça de les Casernes perquè es f i l tra l ’a igua cap al pàrquing soterrat,  ta l  
com apuntaven alguns veïns.  
Segons Javier Martínez, el  reg de la plaça va estar aturat unes setmanes abans de l ’est iu per 
veure si  era la causa d’unes f i l trac ions que hi havia al pàrquing, i  la prova va sort ir negativa.  
El  gerent de VNG reconeix que és cert que quan es va anul· lar el  decret de sequera i  es va tornar 
a regar es van notar unes f i l t rac ions, però actualment ja no n’hi ha. El  pàrquing no té f i l tracions 
d’aigua provinents de la plaça.  

 

 
Dijous 9 Octubre 2008 - SITGES

 
Detinguda una parella per tràfic de múltiples drogues

 

Tot va començar la matinada del passat dia 2 d’octubre, quan agents d’una patrul la del cos de la 
Pol ic ia Local de Sitges van sospitar que una parel la d’homes es dedicava al mercadeig de 
substàncies estupefaents. En escorcol lar- los, e ls agents els van trobar al  damunt 20 bossetes de 
cocaïna, valorades en 1.300 euros, i  31 past i l les d ’èxtasi  i  dosis d ’haix ix, marihuana i d ’una potent
i per i l losa droga química de fabr icació casolana coneguda com a cr ista l , speed o vidre.  
Els det inguts són el c iutadà francès resident a Sitges Yves P., de 54 anys, i  la seva parel la
sentimental ,  el  català Ramon Joël M., de 23 anys. Se’ ls acusa d’un del icte contra la salut públ ica 
per tràf ic de drogues.  
En un poster ior registre domici l iar i  a casa d ’Yves P.,  que treballa com a porter d’un c lub nocturn 
sitgetà, e ls Mossos d’Esquadra van trobar diversos telèfons mòbi ls, un ordenador portàti l , una
balança de precis ió per pesar la droga i  d iversos estr is per tractar i ta l lar les substàncies
estupefaents.  
Els Mossos també van descobrir una gran quant itat de bit l lets, que sumen la quantitat de 32.220
euros. A més de diversos bit l lets de 5 i  10 euros, al  domici l i  d ’Yves els agents pol ic ials van trobar
6 bit l lets de 500 euros, 16 de 100, 31 de 20 i  550 de 50.  
La invest igació cont inua oberta. Els Mossos d’Esquadra investiguen el grau d’ impl icació en el cas 
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de Ramon Joël M..  

 

 
Dijous 9 Octubre 2008 - RIBES-LES ROQUETES

 
Hi pot haver més detencions a la xarxa de pornografia infantil

 
La Pol ic ia Nacional de Vi lanova i la Geltrú no descarta que es fac in més detencions en l ’operació 
contra la pornografia infant i l  per Internet anomenada Carrusel. El cos pol ic ia l v i lanoví encara té 
pendents registres a domici l is de l ’Alt i  Baix Penedès. A la comarca del Garraf,  de moment, no 
s ’ inspeccionaran més habitatges. D’altra banda, tal  com ja va avançar el  DIARI DE VILANOVA, hi 
ha dos imputats de Sant Pere de Ribes, pare i f i l l .  Aquesta setmana s ’ha pogut saber que el jove 
r ibetà és menor d’edat. E l  noi,  que en un pr imer moment va passar a disposició de la Fiscal ia de
Menors, ja es troba sota la custòdia del seu pare, també imputat, a l ’espera del judici .   
La majoria d ’ impl icats en aquest afer de pornografia infanti l  per Internet han estat acusats de
tinència i  d istr ibució de mater ia l pedòfi l  a la xarxa. Segons ha expl icat José Juan Falagán, 
inspector en cap del Cos Nacional de Polic ia a la capital  del Garraf,  e l  jove r ibetà menor d’edat 
imputat ut i l i tzava l ’ordinador del seu pare presumptament per a aquests f ins, tot i  que és el jutge
qui té la darrera paraula.  
Més registres a l ’Alt i  Baix Penedès  
L ’ inspector en cap del Cos Nacional de Pol ic ia, que recorda que l ’operació encara no està tancada, 
ha assegurat que poden haver-hi més detencions. De fet, hem de registrar domici l is de l ’Alt i  Baix 
Penedès. I afegeix que no s ’ha pogut fer abans perquè, en alguns casos, no coincidien els telèfons 
i e ls domici l is dels c iutadans. A més, alguns pisos estaven desocupats. Actualment treballem per 
tal  de local i tzar més persones que part ic ipaven en aquesta xarxa de pornograf ia infanti l .   
49 det inguts a Catalunya  
En total ,  a l ’Estat espanyol han passat a disposic ió judicial  121 persones, 49 de les quals v iuen a
Catalunya. A més, 96 c iutadans han estat també imputats per t inença i  d istr ibució de mater ia l 
pedòfi l  a la xarxa.  
A l ’operació Carrusel han part ic ipat 800 polic ies nacionals i  s ’han registrat 210 domici l is de 42 
províncies. La Pol ic ia Nacional ha intervingut mi l ions d’arxius de vídeo i  fotografies, a lguns d’el ls 
amb agressions d’extrema duresa a joves menors d’edat.  

 

 
Dijous 9 Octubre 2008 - CANYELLES

Cau un dels màxims distribuïdors de droga al Garraf per una estàtua plena de cocaïna
 

Estupefacte com una estàtua s ’ha hagut de quedar el  dest inatari  d ’un paquet arr ibat des de 
Colòmbia per correu ordinari  a l ’of ic ina del municipi de Canyel les (Garraf). El  paquet, que va 
arr ibar divendres passat, contenia una estàtua de bronze. És una peça única que hauria pogut 
tenir un valor al  mercat superior als 72.000 euros però no pas pel seu valor art íst ic , històr ic o 
sentimental sinó pel seu estupefaent contingut.  
La Guàrdia Civ i l ,  que feia temps que investigava el receptor del paquet postal que contenia 
l ’estàtua, va haver d’emprar-se a fons per descobrir la droga oculta. E l det ingut és un veí de 
Canyel les, de nacional i tat espanyola, de 45 anys i  que respon a les inicials de C.L.G..  
Després de ser local itzada per un gos especial ista en la detecció de substàncies estupefaents del 
Servei Cinològic de la Guàrdia Civi l , els agents es van veure obl igats a recórrer a una serra radial 
per obr ir  la f igura, un tors de dona decapitat i  desmembrat de 90 cent ímetres d’alçada. El  seu 
inter ior albergava més d ’un quilogram de cocaïna colombiana (exactament 1.201 grams) de gran 
puresa. El destinatar i  d ’aquest paquet postal,  que ha estat acusat d’un del icte contra la salut 
pública, ha assegurat a ls guàrdies que l ’han detingut que l ’estàtua no anava adreçada a el l ,  sinó a 
un amic.  
Amb aquesta operació, fonts de la invest igació asseguren que s ’ha det ingut un dels màxims 
distr ibuïdors de cocaïna a la comarca del Garraf. L ’operació, real i tzada per agents adscri ts a la 
casa-caserna del cos a Vi lanova i  la Geltrú, ha resultat ser, segons la Guàrdia Civi l , bastant
complexa. Feia temps que invest igaven el sospitós per la correspondència que l i  arr ibava a 
Canyel les procedent de Colòmbia. Pel que sembla, algunes de les cartes enviades contenien 
peti tes quantitats de cocaïna, al  voltant de c inc grams per missiva.  
Tant el  det ingut com les di l igències instruïdes per la Guàrdia Civ i l  i  la droga comissada han estat 
posats a disposició del Jutjat d’Instrucció número 2 de Vi lanova i  la Geltrú. 

 

 
Dijous 9 Octubre 2008 - CUBELLES

 
Fi al desgavell dels guals

 

Glòria Álvarez, veïna de Cubel les, va ser sancionada i e l  seu vehicle ret irat per la grua després
d’aparcar davant d’un gual que no tenia l ’adhesiu d’haver pagat la taxa anual. No és una s ituació 
estranya al municipi , on a diferents carrers es pot observar una gran quantitat de plaques que no
llueixen l ’et iqueta de l ’any v igent ni la d ’anys anteriors. Ara, la Regidoria d ’Obres i  Serveis 
l lançarà una campanya de regulari tzació dels guals per posar punt f inal als guals no reglamentar is
que causen nombrosos problemes en l ’ús de la via públ ica.  
Actualment, davant el dubte de s i  la placa és vigent o no, molts conductors decideixen estacionar
el seu vehicle al  davant considerant que no cometen cap infracció perquè no és un gual
regularitzat. La real i tat és, però, que la Pol ic ia Local procedeix a ret i rar el  vehicle per
estacionament improcedent sense que els afectats puguin saber en aquel l moment s i e l  gual és
vigent o no.  
En aquesta s i tuació es va trobar Glòr ia Álvarez, qui ha explicat a l Diari  la seva experiència.
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Després de rebre la multa, la ret irada del vehic le i  de pagar un import obl igatori , va demanar 
saber s i e l gual estava regulari tzat i  va ser emplaçada a una consulta ofic ia l. Vaig iniciar un seguit 
de consultes a diversos departaments municipals on l ’única informació que vaig rebre va ser que 
sovint l ’adhesiu s ’entrega al propietari  del gual després del segon pagament, expl ica l ’afectada.  
Aquesta s ituació va fer que adrecés una missiva al regidor de Seguretat Ciutadana, Joan Rodríguez 
Serra, sol· l ic i tant una mi l lor informació respecte a la regulació dels espais on és permès 
estacionar. Álvarez considera que és indignant que no puguis aparcar el  cotxe perquè no saps s i 
els pagaments del propietar i  del gual estan al  dia, i  expl icava que som molts veïns al  poble els que 
patim les conseqüències dels impagats d ’aquestes plaques.  
Un nou xip de control  
Davant el desordre, e l  regidor d ’Obres i  Serveis Viaris,  Joan Albert,  va explicar al p le de setembre 
la intenció de canviar totes les plaques del municipi per unes que inc loguin un xip de control.  E l 
x ip recol l irà totes les dades del propietar i del gual,  referències cadastrals i  la informació bàsica 
perquè la Pol ic ia Local pugui supervisar amb una PDA la regular i tzació de la placa.  
Ara per ara s ’està estudiant quin és el nombre exacte de guals del municipi .  Un cop concretada la
situació es procedirà al  desplegament del nou s istema, que és previst que s ’al largui entre s is i nou 
mesos, i  que inc lourà una campanya informativa i  una actual i tzació de plaques per sectors.  
Pel que fa als guals que no compleix in la nova regulació, s ’estan estudiant dues possibi l i tats per 
inval idar- los: la ret irada de la placa per part dels serveis municipals o bé que aquests mateixos la
senyal itz in amb un esprai.  En cap cas, segons Joan Albet, no se sancionarà els propietar is de les 
plaques no regular itzades. 

 

 
Dijous 9 Octubre 2008 - CULTURA

 
Comencen demà les jornades sobre Mercè Rodoreda

 
Avui mateix, 10 d’octubre s ’acompleixen els 100 anys del naixement de Mercè Rodoreda. Gairebé
coincidint amb la data, arranquen unes jornades de commemoració que, a Vi lanova i la Geltrú, 
prenen un aire part icular. Part icular pels cont inguts –perquè defuig els actes que es repeteixen pel 
país, alhora que s ’ha centrat en difondre la poesia de l ’escr iptora– com per l ’organització, perquè 
és des de la in ic iat iva pr ivada que s ’ha volgut concentrar l ’act ivi tat per subratl lar la importància 
de Rodoreda en la l i teratura catalana del segle XX.  
Un exemple és l ’exposició Mercè Rodoreda, viure i  escriure, que de demà al 31 d ’octubre es podrà 
veure a La Sala. És una mostra inèdita que plega la col· lecc ió part icular del vi lanoví Josep M. 
Domènech, una de les més completes sobre l l ibre rodoredià. Pr imeres edic ions, reedic ions, 
traduccions, revistes, estudis sobre l ’obra i  l ’autora, a més de cartel ls i  programes s ’exposen 
acompanyats de plafons i  audiovisuals en un disseny que busca que el públ ic surt i  amb la sensació 
d’haver après alguna cosa més sobre l ’autora, explica Domènech. El l ,  amb Ramon López i  
Montserrat Mart ins, organitzen el c ic le.  
Com a inauguració de les jornades, e l f i lò leg Carles Mira l les par larà sobre La poesia de Mercè 
Rodoreda, a dos quarts de set de la tarda de demà dissabte, a l ’Orfeó Vi lanoví; a cont inuació 
s ’ inaugurarà l ’exposició. Aquest és l ’únic acte dels que l ’ Inst i tut d ’Estudis Catalans ha organitzat 
amb motiu de l ’Any Rodoreda inclòs a les jornades, i  s ’ha escol l i t  tant per la tal la del 
conferenciant, que, entre altres coses, ha estudiat l ’obra del pr incipals poetes del segle XX català, 
com pel tema que tracta.  
Agonia de l lum. La poesia secreta de Mercè Rodoreda és un espectacle de poesia i dansa, sobre 
projeccions, de la companyia Forat sense Fons de l ’Ateneu de Sant Andreu de Barcelona. Es 
representarà a les s is de la tarda de diumenge, al Catòl ic.  Dels espectacles no professionals que 
hem vist ,  és dels més dignes i  que l l iga amb la poesia. Aquest és l ’únic acte de pagament, a s is 
euros l ’entrada, que es podran adquir ir d ’onze a una, a l mat í,  i  de quatre a sis de la tarda.  
A meitat de la setmana, el  dimecres 15, es presentarà la biograf ia Descobrint Mercè Rodoreda, de 
Lluís Hernández Sonal i,  a La Carpeta Moderna. El volum, aparegut en el marc del centenari , 
s ’adreça al lector jove i ofereix una visió nova i personal de l ’escr iptora, més enl là dels c l ixés. 
L ’acte s ’ha concebut com una tertúl ia amb l ’autor al voltant de l ’escr iptora.  
La resta d’actes, un recital  a càrrec de Laia Gomis i una lectura popular de Rodoreda al Mercat, es 
faran el  dissabte 18 d’octubre.  
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