
CiU passa llista al govern

Francesc Sánchez, Neus Lloveras i Glòria García en la roda de premsa de dimecres al matí joan

REDACCIÓ. L’Associació Vilanovina del Joc de la  Botifarra 
està fent els preparatius del 3r Open del Joc de la Botifarra 
de la Fira 2009, que es farà al Club Nàutic Vilanova el dissab-
te 31 d’octubre a partir de dos quarts de deu del matí.  Les 
parelles que s’hi vulguin apuntar hauran de pagar 15 euros 
per persona i ho poden fer trucant al telèfon 93 815 28 84 o 
al 697 45 09 77, fins al 30 d’octubre. El límit de participants 
és de 108 parelles. El sistema de joc és el suís, a cinc partides 
de 12 mans o 121 punts. En acabar la competició es farà un 
dinar al mateix Club Nàutic a 20 euros el menú.

Es prepara el 3r Open del Joc               
de la Botifarra de la Fira 2009

Breus

REDACCIÓ. La llibreria Ma’at de la rambla de la Pau, acull 
avui divendres a les set de la tarda una xerrada titulada Con-
vertir-se en pares i mares. Una visió holística, a càrrec d’Araceli 
Nieto, assesora de lactància materna, que se centrarà en el 
procés des de la gestació fins als dos anys de vida. Els temes 
tractats seran El ventre matern, Concebre ser pares i mares, Com 
és un bon part, El dolor en el part, Lactància i Respectant el procés 
de desenvolupament: el plor, la son, l’alimentació, el movinet

Xerrada  sobre la gestació i els 
nadons a la llibreria Ma’at

L’apunt

 La seguretat ciutadana i les càmeres, a debat

// j.m.G.

El grup municipal de 
Convergència i Unió es quei-
xa del poc cas que se’ns fa 
des del govern municipal. 
Aquesta és una queixa repe-
tida altres vegades pel grup 
majoritari de l’oposició. En 
aquest cas, Neus Lloveras, 
portaveu del grup de CiU, fa 
esment al ple de l’estat de la 
ciutat. Nosaltres vam pre-
sentar diverses propostes 
de mesures contra la cri-
si. D’això fa gairebé un 

mes i l’única notícia que 
tenim és el que el govern 
ha dit públicament i als 
mitjans, però a nosaltres 
no ens ha fet arribar cap 
resposta, no ens han dit 
res en absolut. Neus Llove-
ras creu que aquesta postura 
de l’equip de govern és irres-
ponsable i de poc nivell, i 
segueix dient que es torna 
a demostrar una cosa que 
fa molt  temps que estem 
denunciant. És un govern 
que atura la iniciativa que 

no sigui seva o no la con-
troli. Nosaltres, però, con-
tinuarem insistint perquè 
ens contestin aquestes 
preguntes i que es faci un 
ple extraordinari perquè 
siguin debatudes. Per aca-
bar, Lloveras denuncia que 
totes les mocions que pre-
sentem al ple són sistemà-
ticament rebutjades.

Exposició Vicente Ferrer
Divendres es va inaugurar a 
la Casa Ramona l’exposició 

de la Fundació Vicente Ferrer. 
Aquesta mostra estarà ober-
ta durant un mes. A part de 
l’exposició, que segons Neus 
Lloveras ajuda a conèixer 
la realitat d’aquests pa-
ïsos, dilluns que ve a dos 
quarts de vuit de la tarda, 
Lancy Dodem, portaveu de 
la fundació, farà una xerra-
da. La mostra està oberta de 
dilluns a dijous, de les sis a les 
vuit de la tarda, i divendres i 
dissabte, de les cinc a les vuit 
de la tarda. 

Càmeres i seguretat 
ciudatana

La regidora de CiU Glòria García no veu clar el tema de 
les càmeres de control d’accessos s’han instal·lat a la plaça 
Miró. Ens sembla bé que s’hagin instal·lat aquestes 
càmeres com a mesura preventiva, ja en veurem 
els resultats. El que no sabem és si darrere de tot 
això hi ha un ànim recaptatori. No es poden fer ac-
tuacions puntuals sense cap mena de planificació. 
Glòria García pensa que les càmeres haurien d’estar 
integrades en el Pla de Mobilitat que fa sis anys que 
està damunt de la taula i no s’acaba de perfilar o no 
es posa en pràctica. En principi, donarem un marge 
de confiança a veure què passa.

El tema de la seguretat ciutadana el va tractar el re-
gidor de CiU Francesc Sánchez: davant els lamenta-
bles fets que va ocórrer fa uns dies, pensem que és 
el moment de fer una reflexió política al voltant 
d’aquesta situació. Sánchez segueix dient que  no és el 
moment de quedar-nos lamentant els fets, sinó que 
tothom sap, sobretot els veïns de la zona, que era 
un lloc conflictiu. El que sorprèn és que no s’hagi 
actuat amb més contundència ja fa temps.

Èxit de ‘La Memòria Retrobada’

El públic va omplir Can Pahissa, un espai que va quedar petit diari

// rEdaCCió

L’audiovisual La Memòria 
Retrobada, que dijous es va 
projectar a Can Pahissa, va 
obtenir una bona acollida 
per part del públic. Aquesta 
projecció ha estat organitza-
da per la Candidatura d’Uni-
tat Popular (CUP). Segons els 
organitzadors, van ser gaire-
bé un centenar de persones 
de totes les edats les que 
van assistir a la projecció de 
l’audiovisual de 30 minuts, 
en el qual cinc vilanovins i 
vilanovines ofereixen el seu 
testimoni de la Guerra Civil i 
el començament de la dicta-
dura franquista a Vilanova i 
la Geltrú,  a través de les seves 
vivències d’infantesa. 

La CUP lamenta que l’es-
pai es quedés petit. S’està 
estudiant una nova projecció 
a través de les propostes re-
budes d’altres entitats. 

Les càmeres de la polèmica XaViEr
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