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L’Ajuntament d’Arbúcies va tro-
bar dijous passat centenars de
documents oficials i confidencials
del consistori llençats en un con-
tenidor del municipi i ha posat el
cas en coneixement dels jutjats de
Santa Coloma, perquè desconeix
qui en pot haver estat l’autor. El Go-
vern municipal, però, sospita
d’ERC, ja que al costat d’aquests
papers hi havia propaganda elec-
toral d’aquest partit. Entre els pa-
pers trobats hi havia documents
personals i mèdics de treballa-
dors i ciutadans d’Arbúcies i in-
formes policials i convenis o ad-
judicacions municipals.

L’Ajuntament va rebre dijous
l'avís d’un veí que explicava que a
terra, al costat de l'àrea de recolli-
da de residus de la carretera que
porta a la zona esportiva de Can
Pons, es veien documents amb se-
gell de l'ajuntament. Immediata-
ment, es van personar al lloc un re-
gidor i la policia local i es van tro-
bar les bosses d'on s'havien vessat
aquests papers. Es tractava de cò-
pies i originals de documentació
de l'ajuntament. 

La mateixa policia local és qui va
fer l'acta d'aixecament dels do-
cuments públics i va obrir les di-
ligències corresponents. Segons va
informar l’Ajuntament, barrejat
amb aquestes bosses hi havia pan-

cartes d'Esquerra Republicana així
com cartells i altres elements que
s'utilitzen habitualment en cam-
panyes electorals. En el mateix
lloc hi havia, també llençada fora
dels contenidors, material d'a-
questa formació política. 

Segons l’Ajuntament, tots els
documents trobats són anteriors al
juny del 2011. I entre els papers
n'hi ha que són fotocòpies però
també documents originals. Es
van trobar informes mèdics de
treballadors municipals, informes
interns de la policia local, adjudi-
cació de serveis municipals, con-
venis, currículums de gent d’Ar-
búcies, papers amb signatures de
veïns, instàncies amb nom, co-
gnoms i DNI de ciutadans del po-
ble on demanaven o reclamaven
diferents coses, entre altres docu-
ments de diferents tipus.

L’Ajuntament va posar dimarts
aquest fet en coneixement del jut-

jat de guàrdia de Santa Coloma de
Farners i també dels Mossos d'Es-
quadra, ja que entre els cente-
nars de papers trobat n'hi hauria
de la Comissió de Policia de Ca-
talunya, de la Junta Local de Se-
guretat i d’altres que porten el se-
gell de la policia catalana i en co-
lor vermell  la paraula confidencial. 

L’alcalde d’Arbúcies, Pere Gar-

riga, va destacar que es tracta d’un
fet greu, tot i que desconeixen qui
podria ser l’autor. «Serà difícil sa-
ber el nom i cognom de qui ho ha
fet però tot indica la procedència
i que ha estat un partit polític que
ha fet neteja de papers» va afirmar
l'alcalde. Garriga va criticar aques-
ta «actitud irresponsable» i va de-
manar públicament que qui ho

hagi fet expliqui els seus motius.
«Està clar que algú o alguns se'n va
endur documents que haurien
d’haver-se quedat a l'ajuntament.
Si això ja és reprovable i diu molt
poc dels que ho han fet també ho
és llençar-los a terra al costat dels
contenidors de les escombraries i
de reciclatge», va manifestar l’al-
calde de la localitat. 
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Centenars de documents confidencials
apareixen en un contenidor a Arbúcies

Tot i desconèixer l’autor, l’alcalde apunta cap a ERC, perquè es va trobar propaganda electoral del partit al mateix lloc

Els contenidors on es van trobar els documents i la propaganda electoral d’ERC. 
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Entre els documents trobats hi
ha informes mèdics, convenis,
expedients policials,
instàncies i adjudicacions

Segons destaca l’Ajuntament,
tots els papers trobats són
anteriors a juny de 2011 i
n’hi ha d’originals i còpies

La Marxa de Torxes marcarà l’i-
nici dels actes de la Diada a Lloret
de Mar. A més, des de fa uns dies,
l’Ajuntament ha començat a re-
partir les senyeres per guarnir els
balcons de les cases com a com-
memoració de la Diada. Aquest és
un més dels diferents preparatius
que està duent a terme la vila amb
motiu de la Diada Nacional de Ca-
talunya. En total es repartiran
aproximadament 200 senyeres.

La Marxa de les Torxes s’inicia-
rà el dia 10 de setembre, a les deu
de la nit, a la Dona Marinera i ar-
ribarà fins a la Plaça de la Vila on
es farà la hissada de la senyera al
pal de la plaça. Posteriorment hi
haurà un concert a càrrec d’Aida
Strings. L’any passat hi van parti-
cipar prop de 500 persones.

El dia 11, a partir de les deu del
matí i dos quarts d’una, se cele-
brarà la 12a Trobada de Puntaires
que aplega al Passeig Jacint Ver-
daguer prop de 400 puntaires vin-

gudes d’arreu de Catalunya. L’ac-
te institucional tindrà lloc a les dot-
ze del migdia, amb una actuació de
la Coral Unió Lloretenca i tot se-
guit, l’ofrena, a càrrec de diverses
associacions del municipi, per
compondre una senyera floral.
Els actes finalitzaran amb el Cant
dels Segadors i els parlaments
institucionals a la Plaça de la Vila.
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La Marxa de Torxes
marcarà l’inici dels actes 
de la Diada a Lloret de Mar 

La Marxa de Torxes de Lloret. 
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Tossa Solidària, amb el suport de
l’Ajuntament de la localitat, ha or-
ganitzat per aquest dissabte un es-
pectacle de màgia per a tots els pú-
blics que anirà a càrrec del popu-
lar Màgic Andreu. L’acte, que tin-
drà un cost de 6 euros destinats a
l’entitat «Som riures sense fronte-
res», serà a les sis de la tarda al ci-
nema Montserrat. 

L’espectacle forma part de la
sisena edició de la Setmana Soli-
dària. A banda de l’espectacle del
Màgic Andreu, dissabte a la nit,
també hi haurà un espectacle de
flamenc solidari amb Loli Car-
mona i Alma Flamenca al passeig
Mossèn Cinto Verdaguer. 

I diumenge es farà un mural so-
lidari també al passeig Mossèn
Cinto Verdaguer de la localitat. I a
dos quarts de set de la tarda hi hau-
rà titelles a càrrec del grup de Tea-
tre de Tossa. A partir de les vuit, hi
haurà un espectacle musical amb
diferents artistes locals. 
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Tossa organitza
un espectacle
solidari amb el
Màgic Andreu

L’Ajuntament de Riudellots de la
Selva ha programat diversos actes
amb motiu de la Diada Nacional
de Catalunya. Enguany, els actes
s’iniciaran a les onze del matí a la
sala d’actes de l’Ajuntament amb
la presentació del primer plànol
parcel·lari de Riudellots de la Sel-
va, d’Agustí Bregat, 1863, a càrrec
de l’historiador, Elvis Mallorquí.

Tot seguit, al igual que en les úl-
times edicions, hi haurà una ac-
tuació de la coral local Les Veus del
Cric, que servirà per donar el tret
de sortida oficial als actes. La Lec-
tura del manifest de la Diada, a par-
tir de les dotze del migdia, al da-
vant de la façana de l’Ajuntament
i la hissada de l’estelada centraran
la jornada institucional, que comp-
tarà amb tot l’equip de govern, així
com també amb diversos regi-
dors que formen part del ple del
consistori.

Un cop finalitzi la hissada de
l’estelada, els gegants del munici-

pi prendran protagonisme amb
una actuació que es farà al davant
de la plaça de l’Ajuntament.  L’ac-
te que posarà el punt i final a la jor-
nada institucional serà El cant
dels segadors. La jornada matinal
de la Diada continuarà però amb
una audició de sardanes a càrrec
de La Principal de Porqueres, a la
mateixa plaça de l’Ajuntament.

D’altra banda, l’Ajuntament
aconsella als veïns penjar la se-
nyera al balcó o a la finestra i dei-
xar-l’hi fins a la Festa Major.

Via Catalana
Per altra banda, Riudellots ja té
plens els sis trams de la via catalana
que passen per aquest municipi i,
també, els trams més propers de
les poblacions d’Aiguaviva i Caldes
de Malavella. En aquests mo-
ments, els responsables de Riu-
dellots per la Independència estan
derivant a la gent a trams més
llunys d’Aiguaviva i de Caldes però
ja queda poc per omplir. 
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Riudellots iniciarà la Diada
amb la presentació d’un
plànol històric del municipi


