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Acn/DdeG, Blanes.

Una parella es va intoxicar ahir
a la tarda de manera lleu a un pis
del carrer Ignasi Iglesias de Blanes quan manipulaven el comptador d’una caldera de gas que
no cremava bé. Una dona de 58
anys va acabar sent atesa per la
inhalació de monòxid de carboni a l’Hospital comarcal de Blanes, mentre que l’home, de 62
anys, presentava una intoxicació més lleu i va ser atès al mateix lloc dels fets. La dona va patir marejos i vòmits a causa de
la inhalació de gas tòxic.
Segons van informar els
Bombers de la Generalitat, que

TORDERA

La biblioteca
municipal regala
llibres a tots els
usuaris fins al
proper dia de Reis
DdeG, Tordera.

Durant aquest Nadal i fins al
proper dia cinc de gener la biblioteca municipal de Tordera
obsequiarà amb un llibre de
contes nadalencs de l’escriptor
Pere Calders a totes les persones que facin ús del ser vei de
préstec. Es tracta d’una iniciativa promoguda per la Diputació
de Barcelona que es presenta
sota el títol Per Nadal, un regal.
En aquests Vuit contes de Nadal, Pere Calders fa un ús intencionat i subtil de la fantasia i
d’altres ingredients tan característics en aquest escriptor
barceloní com ara la tendresa,
l’humor i l’absurd. Els contes
que integren aquest recull es
van publicar entre el 1955 (Cròniques de la veritat oculta) i
1992 (L’honor a la deriva). Premi Sant Jordi i Premi d’Honor
de les Lletres Catalanes, Calders és un dels escriptors més
llegits de la literatura catalana,
destacant especialment com a
contista.
En anys anteriors, la campanya que promou la Diputació
de Barcelona Per Nadal, un regal va obsequiar els usuaris de
les biblioteques amb els llibres
El senyor Re sostingut i la senyoreta Mi bemoll, de Jules Verne,
i El conte de Nadal de l’Auggie
Wren, de Paul Auster.
Finalment, durant alguns
dies la biblioteca de Tordera
també fa entrega per tal de felicitar les festes a tots els usuaris
que utilitzin el servei de préstec
amb un pac anomenat La bossa
de la biblioteca, que comprèn un
calendari de sobretaula i un
punt de llibre editats conjuntament per totes les Biblioteques
Municipals del Maresme.
La biblioteca de Tordera
acostuma també a habilitar sales amb mesures i horaris especials per afavorir que els estudiants puguin fer ús de les instal·lacions per preparar els examens universitaris que tenen
lloc després dels dies de vacances.
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Un matrimoni s’intoxica a Blanes per la
mala combustió d’una caldera de gas
Havien manipulat la instal·lació i el detector de fum que l’hagués aturat no funcionava
van rebre l’avís dels fets a través
del 061, els dos intoxicats estaven manipulant el comptador
d’una caldera al pis sisè A del
número 2 del carrer Ignasi Iglesias. Segons van explicar des

La dona patia
marejos i vòmits i
l’home no va ser
ingressat
I

del cos d’emergències, els tècnics del ser vei de gas havien
precintat l’equip ja que aquest
tenia avariat el detector de fums,
que atura la combustió en cas
que aquesta no sigui correcta i

provoqui emanació.
Els bombers van rebre l’alerta de l’incident poc abans d’un
quart de cinc de la tarda d’ahir
dimecrtes i van enviar dues dotacions al lloc dels fets.

