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Els veïns de 

Vilalba ja poden 

tornar a beure 

aigua de l’aixeta

Vilalba Sasserra 

Els veïns de Vilalba poden 
tornar a beure, des de diven-
dres al migdia, aigua de l’ai-
xeta. L’Ajuntament va solu-
cionar els problemes de la 
xarxa municipal després que 
les fortes pluges de dimarts 
i dimecres fessin que l’aigua 
de l’aixeta sortís tèrbola. Per 
aquest motiu, l’Ajuntament 
va recomanar no utilitzar 
l’aigua corrent fins que s’ha-
gués buidat i netejat el dipò-
sit municipal. Divendres ja 
s’havien recuperat els nivells 
de clor corresponents. J.B.M.

Cremen dos 
contenidors de paper 
en tres hores a Sant 
Celoni
Sant Celoni

Dos incendis van cremar 
entre dissabte i diumenge 
dos contenidors de paper a 
Sant Celoni en poc més de 
tres hores de diferència. El 
primer incendi va ser dis-
sabte cap a les 8 del vespre 
davant del número 12 del 
carrer Vallès. El segon va ser 
poc després de les 2 de la 
matinada al carrer Campins.

L’alcalde de Sant Feliu creu que posa en perill la qualitat del servei

El PSC inicia una recollida de 
firmes contra el tancament a 
les nits del CAP de Caldes
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L’alcalde Pere Pladevall

Caldes / Sant Feliu de C.

EL 9 NOU

Les agrupacions locals del 
PSC a Caldes, on estan a 
l’oposició, i de Sant Feliu 
de Codines, on tenen majo-
ria absoluta, han iniciat 
una recollida de signatures 
en contra del tancament a 
les nits de l’ambulatori de 
Caldes a partir del proper 
2 d’abril. “Considerem que 
aquest canvi porta un altre 
deteriorament del sistema 
sanitari que patim als nos-
tres pobles i, a més, posa 
en risc la salut dels nostres 
veïns i veïnes. Reclamem a la 
Generalitat que no apliqui la 
mesura anunciada i que no es 
tanqui el servei d’urgències 
nocturnes”. Les dues agru-
pacions locals van explicar 
l’inici de la campanya en una 
roda de premsa aquest diven-
dres al vespre a Sant Feliu.

L’alcalde de Sant Feliu i 
primer secretari del PSC a 
la localitat, Pere Pladevall, 

defensa que “s’haurien d’es-
tudiar millor les mesures 
d’estalvi ja que la cura de la 
salut dels nostres familiars 
i veïns és l’últim que s’ha 
de perdre”. Per Pladevall, 
la supressió de l’assistència 
nocturna a l’ambulatori 
de Caldes posa en perill la 
qualitat del servei. Per la 
seva banda, Montserrat Coll, 
regidora de Caldes i primera 
secretària del PSC al munici-

pi, assegura que la petició de 
mantenir el servei que hi ha 
actualment “no és un luxe” 
i recorda que l’ambulatori 
dóna servei a unes 25.000 
persones de l’àrea de Caldes.

A banda de la recollida de 
signatures, el PSC també farà 
accions per donar a conèixer 
la decisió a la ciutadania. 
També s’iniciaran contactes 
directes amb el Servei Català 
de la Salut per demanar que 
es retiri la mesura. Els passos 
engegats pel PSC contrasten 
amb la major prudència de 
l’Ajuntament de Caldes, on 
ERC governa amb majoria 
absoluta. Diuen que cal estar 
a l’espera de veure com fun-
ciona el nou model organit-
zatiu de l’ambulatori.

Fins ara, el centre sanitari 
de Caldes, que dóna servei 
a Sant Feliu i Gallifa, estava 
obert les 24 hores del dia i 
tots els dies de l’any. Segons 
les dades de CatSalut,  el 
2012 es va atendre una mitja-
na de 1,29 persones per nit.

La fiscalia demana 

13 anys de presó 

per a un home 

acusat d’abusos a 

un nen a la Garriga

La Garriga

EL 9 NOU

La fiscalia demana una pena 
de 13 anys de presó per a 
Amin Lachehab H. acusat de 
dos delictes d’abusos sexuals 
a un menor que hauria comès 
entre l’abril i el setembre de 
2011 a la Garriga. L’acusat 
era amic del pare del menor, 
que tenia entre 12 i 13 anys 
en el moment dels fets. 
Segons el relat de la fiscalia, 
l’home recollia sovint el nen 
a la sortida de l’escola o quan 
estava jugant amb els amics 
i se l’emportava a una zona 
boscosa dels afores del poble, 
on cometia les agressions 
sexuals. Ho hauria fet de 
manera continuada durant 
aquells sis mesos.

La fiscalia demana que 
l’acusat, que està ingressat a 
la presó des de setembre de 
2011, no pugui acostar-se a 
menys de mil metres del nen. 
També una indemnització de 
10.000 euros. El judici es farà 
dijous a Barcelona.


