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Reforç de la Guàrdia Urbana i dels
Mossos d’Esquadra per Nadal
Amb l’objectiu d’augmentar la seguretat als carrers de la ciutat i a les principals zones comercials
Les principals zones comercials
de L’H ja compten, des del pas
sat dia 5 de desembre, amb la
presència de més agents de la
Guàrdia Urbana i dels Mossos
d’Esquadra per a les dates de
Nadal. Aquesta iniciativa s’ha
tirat endavant gràcies a l’actua
ció conjunta que duran a terme
aquests dies els efectius de
tots dos cossos policials amb l’ob
jectiu d’augmentar la percepció de
seguretat de veïns i comerciants.
Així ho ha anunciat el tinent d’alcal
de de Seguretat Ciutadana, Francesc
Josep Belver.
Aquest dispositiu especial con
junt, que es fa per segon any conse
cutiu, es mantindrà actiu durant tota
la campanya comercial nadalenca,
fins al pròxim 13 de gener, a les prin
cipals zones comercials de la ciutat i
grans centres comercials o en mer
cats ambulants, entre d’altres.
El dispositiu de seguretat cons
ta d’un operatiu conjunt format
per una parella amb un agent de
cada cos policial. En total hi ha sis
patrulles, una per a cadascun dels
districtes de la ciutat, que actuen
aquests dies de forma permanent
patrullant a peu.
També s’han posat en mar xa
altres ser veis més específics de
control de vigilància dels polígons
industrials que realitzen els Mossos
d’Esquadra i un altre dispositiu pre
sent als eixos de grans comerços
que fa la Guàrdia Urbana.
Els objectius principals d’aquesta
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A banda del dispositiu
especial de Nadal, els
agents de seguretat també
prendran mesures especials
de vigilància i control de la
venda ambulant de comerç
no autoritzat

El tinent d’alcalde, amb els responsables dels Mossos i la Guàrdia Urbana

actuació, segons Belver, són reforçar
la seguretat a les zones comercials
per mitjà de la presència i de la visu
alització del servei policial conjunt,
que dóna suport i confiança a la
ciutadania i als comerciants, alhora
que prevé i minimitza les aglomera
cions de trànsit, especialment a les

vies d’accés a les principals zones
comercials. També es controla tot
allò que té a veure amb infraccions
relacionades amb el comerç, tals
com la venda il·legal de material
o l’incompliment dels horaris. Així
mateix, el president de l’Associació
de Comerciants de la Florida, Josep

Maria Selva, ha explicat que “aquest
dispositiu especial de seguretat fa
que tant el comerciant com el veïnat
tingui una sensació de més segure
tat, encara que caldria que aquesta
iniciativa s’estengués durant tot l’any
i no només per les dates de nadal”.
Els agents també posaran es

pecial atenció, durant la campanya
nadalenca, a la vigilància i el control
de la venda ambulant no autoritza
da. De fet, els Mossos d’Esquadra i
la Guàrdia Urbana han dut a terme
recentment una operació especial
de recuperació de material il·legal
de CD i DVD al voltant dels mercats.
Concretament s’han fet diverses
detencions i s’han pogut recuperar
prop de 3.000 peces de material
a la venda de forma fraudulenta,
la qual cosa ha permès debilitar
aquest mercat il·legal.
Belver ha anunciat que “a partir
d’ara no només es mantindrà la
presència policial als llocs habituals
on es practica el comerç il · legal
sinó també a altres llocs afectats
per aquesta activitat fraudulenta”.
Aquesta acció també ha permès
als comerciants que tenen el seu
comerç legalment establert desen
volupar la venda sense cap tipus
de competència deslleial. # vanessa
teixidor .

L’acolliment familiar explicat
als professionals de la salut
En el Dia Universal dels Drets dels Infants
L’Àrea de Benestar Social va
organitzar una jornada per di
fondre l’acolliment familiar d’in
fants als professionals que tre
ballen en l’àmbit de l’atenció
primària.
La tinenta d’alcalde de Be
nestar Social, Dolors Fernández,
va dir que la jornada tenia dos
objectius: per una banda, informar
possibles candidats a ser família
acollidora i, per una altra banda,
fer difusió del servei. A la sessió
també va participar Francesc Frigola,
director del Servei d’Acolliments Fa
milairs Drecera, i va comptar amb el
testimoni d’una família acollidora.
Drecera és una cooperat iva
d’iniciativa social que treballa des
de l’any 1984 gestionant diferents
serveis vinculats amb l’àmbit de la
infància.
La jornada es va celebrar el
mateix dia que es commemorava
el Dia Universal dels Drets dels
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Jocs infantils a la plaça de l’Ajuntament

Infants. Amb aquest motiu la plaça
de l’Ajuntament va acollir una festa
amb cercavila i tallers d’activitats
per als més petits.
Els interessats a acollir un nen

poden posar-se en contacte amb
Drecera. # p. g .
93 244 88 70
saf@drecera.org

L’Oficina de l’Habitatge s’ha traslladat. Des del dia 11 funciona
en unes noves dependències situades al carrer del Llobregat,
116-120. El servei ciutadà ocupa els baixos del nou edifici
d ’habitatges de protecció
oficial que la Societat Municipal L’H 2010 ha construït en
el solar on hi havia les Vidrieries Llobregat. L’horari d’atenció
al públic és de dilluns a dijous de 10 a 14h i de 16 a 18h, i els
divendres, de 10 a 14h.

Vist a L’H

