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UN MORT EN UN
TIROTEIG A VILANOVA
I LA GELTRÚ
Vilanova i la Geltrú q Un home va
resultar ahir mort i una dona, amb
ferides crítiques, en un incident
amb arma de foc als voltants del bar
Sindicat del Vi, al centre de Vilanova
i la Geltrú (Garraf). La víctima
mortal, de 30 anys i origen
hongarès, treballava com a
cambrer al local, mentre que la
dona ferida, de 39 anys i també
hongaresa, és la propietària de
l’establiment des de fa cinc anys.
L’atacant, que portava una arma de
foc curta, va irrompre al local cap a
les 14 hores d’ahir. Encara no ha
sigut detingut.

LA CUP, A ANTIFRAU

Denunciat
el director
d’Infància per
«conflictes
d’interessos»
TERESA PÉREZ
BARCELONA

Els diputats de la CUP al Parlament Gabriela Serra i Benet
Salellas han denunciat davant
l’Oficina Antifrau possibles «conflictes d’interessos» del director
de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
(DGAIA), Ricard Calvo. Aquest
grup polític va explicar ahir en
un comunicat la «vinculació» de
Calvo amb «empreses que desenvolupen la seva activitat en l’àmbit sobre el qual ara es troba prenent decisions».
La CUP ha demanat a Antifrau
que obri una investigació sobre
aquestes activitats i realitzi un
«estudi profund» sobre els possibles conflictes d’interessos entre aquest responsable de l’Administració i les entitats del tercer
sector. Aquest revés es produeix
poc després que la UGT i les diputades Serra i Gemma Lienas,
de Catalunya Sí Que Es Pot, critiquessin la gestió privada d’algunes entitats i fundacions en centres de menors tutelats per la Generalitat i el funcionament dels
quals ha de supervisar l’Administració.

Calvo està vinculat a
empreses privades que
ara ha de supervisar
La CUP, com ja havia censurat
prèviament la Confederació General del Treball (CGT) a principis de juny, ha remarcat que Calvo «ha sigut gerent de la fundació privada Resilis, que depèn en
un 100% de Plataforma Educativa i que té una important participació de FASI» (Fundación de
Acción Social Infancia). Plataforma Educativa és un gran conglomerat d’empreses que gestionen
centres de menors tutelats per la
Generalitat. El responsable d’Infància «ha tingut també responsabilitats a Plataforma Educativa com a tresorer i a FASI com a
director adjunt», asseguren.
/ La CGT va acusar
Calvo d’«adjudicar i afavorir»
Plataforma Educativa amb contractes de més de 98 milions
d’euros. El 13 de juny, el mateix
dia que la CUP sol·licitava la dimissió de Calvo, «s’adjudicava
un nou centre a Resilis per un
import de cinc milions durant
vuit anys», apunten fonts de la
CGT. Poc després la consellera
d’Afers Socials, Dolors Bassa, de
qui depèn el director Ricard Calvo, va elogiar la seva feina i va assenyalar: «No entenem aquesta
forta bel·ligerància a demanar la
seva dimissió». H
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