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LA CIUTAT

6 de febrer del 2006

Establert un pla especial de
vigilància de les joieries
Implementat per prevenir atracaments i augmentar la sensació de seguretat

efectuada a les joieries. Segons l’intendent dels Mossos d’Esquadra,
Ferran López, la policia autonòmica
efectua vigilàncies diàries sobre un
seguit de joieries de la ciutat que
es considera que tenen un risc més
elevat de patir robatoris. Les patrulles fan informes diaris per detectar

Reunió dels Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana amb els joiers

elements sospitosos i servir d’efecte dissuasiu sobre possibles lladres.
Durant el 2005 es van fer 4.500 vigilàncies diàries.
El pla especial també inclou una
visita trimestral a cadascuna de les
joieries per parlar amb els propietaris, comentar incidències i recordar
els sistemes de seguretat que cal
tenir en compte.
El tinent d’alcalde de Seguretat

Ciutadana, Clemente Murillo, afirma que “la intenció d’aquest pla és
que els joiers es trobin segurs perquè és un compromís del govern
de la ciutat.” Murillo afegeix que “en
una ciutat de 260.000 habitants hi
ha hagut sis robatoris amb força i
només un atracament, fet que demostra que les patrulles tenen un
efecte dissuasiu”.
L’intercanvi d’opinions amb els

joiers ha servit també per trobar noves vies de comunicació entre policia i comerciants. Els Mossos facilitaran als joiers informació sobre
bandes organitzades i robatoris.
A més de les joieries, també
s’inclouen en el pla especial de vigilància farmàcies, estancs i fleques
de pa. Pròximament es realitzarà la
reunió anual amb cadascun dels
col·lectius. # REDACCIÓ

La primera edición del Salón

L
de la Ocupación tendrà lugar
A

en La Farga del 16 al 19 de febrero bajo los auspicios del
F
Departament de Treball i InA
dústria de la Generalitat de CaR
talunya.
G
El Salón de la Ocupación es
A
una iniciativa del Servei d’Ocupació de Catalunya “que pretende integrar los elementos necesarios para encontrar trabajo, mejorar la ocupación actual, cambiar de
actividad laboral, seguir un proceso
de orientación profesional y acceder a programas de formación ocupacional”.
El nuevo salón contará con la
presencia de empresas y entidades
relacionadas con la gestión de programas de formación, servicios de
orientación profesional y servicios
de empresa, agencias de empleo y
entidades de ofertas de ocupación,
tanto de la administración local
como del sector privado.
Entre los expositores ya han
confirmado su presencia AC Hoteles, ADECCO, Aegon Salud, Alecop,
Alta Gestión, Banesto, Carrefour,
Catalana Occidente, además del
Ayuntamiento de L’Hospitalet y
otras instituciones.
El salón ha organizado una serie de conferencias, a cargo de profesionales de distintos ámbitos, como Mercé Sala, el profesor de
ESADE Josep M. Orduña, o Miquel
Bonet, profesor de la Universidad
Autónoma, entre otros. # C. GOMEZ
www.salodelocupacio.net
www.lafarga.com
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Els Mossos efectuen
vigilàncies diàries
sobre un seguit de
joieries de la ciutat que
es considera que tenen
un risc més elevat de
patir robatoris

GABRIEL CAZADO

Els Mossos d’Esquadra, juntaS
ment amb la Guàrdia Urbana,
E
realitzen un pla especial de viG
gilància de diferents comerços
U
amb risc de robatori. Un dels
R
sectors amb vigilància especial
E
és el de les joieries.
T
Representats dels Mossos,
A
de la Guàrdia Urbana, de l’Àrea
T
de Seguretat Ciutadana i joiers
de la ciutat es van reunir el passat 25 de gener en el marc de la
trobada anual que forma part del
pla de vigilància especial sobre diferents tipus de comerços.
La reunió va servir per intercanviar opinions i per fer balanç dels
resultats de la vigilància especial

El Salón de
la Ocupación
se inaugura el
16 de febrero

La consellera d’Educació, Marta Cid, i l’alcalde, Celestino Corbacho, han signat dos convenis de col·laboració per crear 480
noves places d’escoles bressol i per donar a l’Ajuntament dos
milions d’euros per fer obres a 12 centres d’educació primària.
El conveni desenvolupa l’acord signat el passat 14 de febrer
per la Generalitat i les entitats municipalistes que establia un
nou finançament de les places de 0 a 3 anys i la creació de
30.000 noves places públiques de llars d’infants a Catalunya
abans de 2009. D’altra banda,
l’alcalde ha informat que negocia amb la conselleria l’augment
d’ajudes per a beques de menjador, ja que aquest any “500
famílies s’han quedat sense beca”, i la construcció de noves
escoles.
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