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Ajuntament i veïns de Sant Llo-
renç de Morunys han expressat la
seva preocupació per l’increment
de robatoris en bars i comerços del
poble. Només el darrer mes i mig,
tres establiments del nucli urbà
han patit robatoris amb força, un
fet que ha dut el consistori a mou-
re fitxa: dilluns que ve és prevista
una reunió entre veïns –princi-
palment comerciants i propietaris
d’establiments del ram de l’hos-
taleria– i Mossos d’Esquadra a l’a-
juntament.

Fonts de la policia autonòmica
van confirmar ahir a aquest diari
que els darrers mesos s’han de-
tectat tres casos de robatoris amb
força i afirmen que s’ha augmen-
tat el patrullatge per aquesta zona.
L’alcalde del municipi, Enric Rou-
res, explica que «el primer pas» per
atendre les queixes dels veïns
quant a seguretat és la convoca-
tòria de la trobada amb els Mossos,
durant la qual «exposaran els pro-
tocols que tenen en aquests casos
i com es pot millorar». Es tracta
d’una trobada oberta a tothom
«amb una crida especial  comer-
ciants i botiguers, que ja fa temps
que ens demanen solucions». Els
robatoris, la majoria dels quals es
produeixen a les nits, són al cen-
tre urbà del poble, un fet que Rou-
res qualifica «d’estrany» i lamen-
ta que «demostra que la gent no té
escrúpols». 

A banda de la trobada prevista
amb Mossos d’Esquadra, Roures
explica que estan estudiant la pos-

sibilitat d’emprendre «dues o tres
actuacions» que podrien millo-
rar la seguretat de la població.
Una d’aquestes podria passar per
col·locar càmeres a les carreteres
que donen accés al nucli, si bé
«hem d’analitzar-ho més i parlar-
ne amb profunditat per mirar si re-
alment seria efectiu», afegeix. 

Els robatoris s’han comès de
manera puntual al llarg de tot el
darrer any. L’últim cas va tenir
lloc la matinada de dijous passat a
l’estanc de la població (ubicat en-
tre la plaça Major i el carrer de Sant
Francesc), d’on els lladres es van
endur tabac i la màquina enregis-
tradora. 

Roures creu que caldria incre-
mentar el nombre d’efectius dels
Mossos d’Esquadra però ho troba
«una opció molt difícil» i recorda
que no és la primera vegada que
ho han reclamat als seus respon-
sables (vegeu desglossat). 
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Preocupació a Sant Llorenç per l’augment
de robatoris en comerços i bars del poble

L’Ajuntament convoca els responsables dels establiments a una reunió per tractar la problemàtica

Vista de Sant Llorenç des de la carretera de Berga

ARXIU/

Tenir efectius a la vall de Lord,
una llarga reivindicació

L’alcalde de Sant Llorenç de
Morunys explica que al 2002
(quan encara no era alcalde sinó
regidor) «l’Ajuntament ja havia
demanat a Mossos posar un lloc
fix a la vall de Lord i se’ls havia
ofert la possibilitat que fos a l’an-
tiga casa consistorial o a l’antiga
caserna de la Guàrdia Civil, però
van dir que no». A partir d’aquí,
Roures assegura que diverses

vegades el consistori ha reclamat
més efectius per garantir la co-
bertura de la zona «però ens diuen
que l’índex d’incidències no és
suficient per augmentar la dota-
ció». L’alcalde creu que la reunió de
dilluns que ve serà un primer punt
de partida per mirar de posar so-
lució a un problema que genera
maldecaps als establiments i in-
seguretat entre els veïns del mu-
nicipi, d’un miler d’habitants. 
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La població del sud del Solsonès
és convidada a fer arribar pro-
postes per a la guia de la iniciati-
va Territori de Masies, que busca
el desenvolupament turístic del
sud del Solsonès i que ja s’ha plas-
mat en diferents accions de dina-
mització de la zona. 

L’Associació l’Arada, Creativi-
tat Social, està posant fil a l’agulla
per tal d’ultimar la publicació en
paper de la guia turística i cultural
del sud del Solsonès, a través de la
iniciativa comunitària «Territori
de Masies. Turisme i cultura al
sud del Solsonès». És per aquest
motiu que, seguint amb la filoso-
fia oberta i d’iniciativa basada en
la participació comunitària de les
entitats, empreses, ajuntaments i
societat civil en general dels mu-
nicipis del sud del Solsonès (Cla-
riana, Pinós, Llobera, Riner, Pinell
de Solsonès i la Molsosa), s’obre un
període pel qual qualsevol ens o
persona a títol individual dels mu-
nicipis esmentats que vulgui fer ar-
ribar propostes de continguts per
tal de complementar l’esmentada
guia, ho pugui fer «en absoluta lli-
bertat».

Els textos poden parlar del mu-
nicipi en general (història, pai-
satge, dades rellevants,...), festes i
tradicions, llocs i indrets d’especial
interès, vida cultural i associativa,
natura, excursions, etc. Les pro-
postes es poden fer arribar a través
del correu electrònic info@lara-
da.net fins el proper dia 8 de març. 
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L’Arada s’obre a la
participació per
fer la primera
guia de Territori
de Masies

El Consell Comarcal del Solso-
nès ha aprovat, en comissió de go-
vern, un nou conveni de col·labo-
ració amb la Universitat Oberta de
Catalunya (UOC). 

L’acord estableix nomenar el
Consell Comarcal com una insti-
tució associada que pot assessorar
en l’elaboració de plans formatius
per a l’empresa, ajudar en el dis-
seny i desenvolupament de for-
mació a mida, col·laborar en el dis-
seny i desenvolupament de pro-
grames formatius, col·laborar en
projectes de recerca i innovació i
a crear projectes de cooperació per
al desenvolupament i el volunta-
riat virtual solidari.

El Solsonès disposa, des de

l’any 1999, d’un punt de suport de
la Universitat Oberta de Catalunya,
que és ubicat a la seu del Consell
Comarcal. El seu horari d’atenció
al públic és de dilluns a dijous de
8 a 14.15 hores, i el telèfon d’aten-
ció és el 973 48 35 16. En aquest
punt de suport s’ofereix diferents
serveis als estudiants matriculats
a la UOC com el retorn de llibres,
la informació de la oferta formati-
va de la UOC en general, així com
un ordinador, ubicat a l’Oficina de
Turisme del Solsonès (als baixos
del mateix Palau Llobera).

Amb aquest acord, la UOC i el
Consell Comarcal comparteixen
interessos, objectius i valors co-
muns per tal de crear una xarxa re-
lacional que permeti l’intercanvi
d’experiències orientades al des-
envolupament dels professionals
a la millora de la competitivitat de
les organitzacions. El conveni, a
més, preveu la creació d’una co-
missió de seguiment per tal de ga-
rantir-te la correcta implantació. 
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El Consell Comarcal solsoní
renova la col·laboració amb
la Universitat Oberta

El conveni nomena l’ens
institució associada que pot
assessorar en l’elaboració
de plans formatius



Solsona ha acollit aquesta set-
mana el Seminari permanent en
TIC per a la formació de persones
adu (SETICPA), una activitat for-
mativa destinada als coordina-
dors i responsables de les aules
d’informàtica dels centres públics
de formació de persones adultes
de Catalunya. Hi van assistir do-
cents de diferents centres de Ca-
talunya i va iniciar la jornada Josep
Sauló. 
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Solsona acull un seminari
de formació d’adults

FORMACIÓ

L’Associació de Festes del Car-
naval de Solsona va informar ahir
que, un cop vençuts els quinze dies
per reclamar el premi del sorteig
del Testament del Carnestoltes
sense que en sortís el guanyador,
s’ha tornat a fer el sorteig. El nú-
mero guanyador és el 13.968, ve-
nut en mà. El seu propietari té fins
el 14 de març per reclamar l’he-
rència. 
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Nou guanyador del
sorteig del Testament

SORTEIG

L’Ajuntament estudia
diferents accions per posar fi
a la inseguretat, com col·locar
càmeres als accessos 

L’alcalde considera «molt
difícil» que s’incrementin els
efectius de la policia atès que
ho han reclamat molts cops

Fonts dels Mossos d’Esquadra
han explicat que s’ha
intensificat el patrullatge a la
zona davant els robatoris


