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El conseller, a l’arribar a Agramunt.

SEGURETAT PLANTILLA
X SANTESMASSES

X. SANTESMASSES
❘ AGRAMUNT ❘ La Generalitat no
convocarà places de bombers
professionals el 2014. Segons
va ratificar ahir a Agramunt
el conseller d’Interior, Ra-
mon Espadaler,“no hi ha do-
tació pressupostària per con-
vocar noves places del cos
que està format per 2.400
efectius als 70 parcs catalans”
(vegeu SEGRE del passat 24).
En canvi sí que s’“ajustaran”
els parcs de voluntaris a les
necessitats reals.

“Hi ha molts casos de bai-
xes per jubilació, per canvi
d’orientació professionals i
d’altres”, cosa que portarà
aquest mateix any a un pro-
cés de selecció de bombers
voluntaris, “ja que suposen
un menor cost per al Go-
vern” català.

Els parcs de bombers vo-
luntaris a Catalunya són 70
i els efectius se situen entorn
dels 2.100. Espadaler va ma-
nifestar a Agramunt la seua
voluntat per continuar pel
sistema mixt de parcs de vo-
luntaris i professionals. El
conseller es va traslladar ahir

Espadaler contractarà
bombers voluntaris

Andorra cita
set zeladors per
possible coacció
a recluses

JUSTÍCIA

❘ ANDORRA LA VELLA ❘ Setze mesos
després de la detenció d’un
agent penitenciari acusat
d’agressió i abusos sexuals i
vexacions, el batlle (jutge) res-
ponsable de la instrucció del
cas ha citat a declarar set es-
carcellers més.

L’instructor de la causa pre-
tén aclarir si algun dels set ze-
ladors convocats va portar a
terme accions encaminades a
protegir el seu company.

En funció de com vagin les
declaracions, el batlle podria
acusar formalment de come-
tre algun delicte algun dels
funcionaris citats.

L’únic acusat es troba ac-
tualment en llibertat provi-
sional.

a aquesta localitat, on es va
celebrar el 21 congrés anual
dels bombers voluntaris de
la Generalitat. L’acte va con-
vocar uns 80 representants
dels parcs catalans.

❘ TORREFARRERA ❘ L’ajuntament de
Torrefarrera ha convocat el con-
curs per adjudicar les 11 para-
des que han quedat vacants (9
són per falta de pagament i 2
per baixa voluntària) al mercat
dominical després de tancar el
balanç d’aquesta activitat de
l’any passat, segons l’alcalde,
Jordi Latorre.Aquesta és la se-
gona vegada que s’utilitza
aquest mètode, ja que anteri-
orment es feia seguint la llista
d’espera. Entre els criteris que
més puntuen per aconseguir un
espai al mercat hi ha ser comer-
ciant de la població, que és la
premissa que més puntua; la
venda de productes autòctons
de la comarca, i també es valo-
ra que siguin artesans, ecolò-
gics, nous al mercat o de pro-

Torrefarrera busca 11 paradistes
per cobrir baixes al seumercat

MUNICIPIS COMERÇ

El mercat de Torrefarrera congrega centenars de persones.

AMADO FORROLLA

ducció pròpia, entre d’altres.
Comptar amb emprovador, po-
der pagar amb targeta de crè-
dit o disposar d’una estructura
adequada i atractiva també dó-

na punts per aconseguir una pa-
rada. En l’actualitat, comptant
aquestes 11 parades que es do-
nen de baixa, n’hi ha un total
de 250 al mercat.


