Diari de Girona DIJOUS, 22 DE GENER DE 2004

EL COS POLICIAL JA CONEIXIA EL FET DENUNCIAT I NO DESCARTA DUR A TERME ACTUACIONS CONCRETES

Els Mossos investiguen les curses
de motos il·legals entre Tossa i Lloret
L’alcaldessa va demanar més policia arran de l’increment d’aquestes pràctiques
J.C.MAS

J.CAUPENA
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Els Mossos d’Esquadra estan fent
un seguiment de les curses de motos que es celebren en especial els
diumenges al matí a la carretera de
Lloret a Tossa.
Precisament l’alcaldessa de la localitat selvatana, Pilar Mundet, va
demanar a aquest cos més presència per evitar aquest tipus d’activitats que posen en perill la vida
d’altres conductors i que donen
una mala imatge a la localitat. Fonts
del cos policial van explicar ahir
que tenien constància d’aquestes
curses. En aquest aspecte van manifestar que s’està fent un seguiment i que es faran actuacions concretes quan es consideri oportu.
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El consell escolar
de Tordera organitza
xerrades per a
pares i alumnes
TORDERA.- El consell escolar municipal de Tordera ha organitzat unes xerrades dirigides als
pares amb alumnes en educació
infantil, primària i secundària.
Les trobades consistiran en 15
col·loquis, de diversa temàtica
i adreçat a diferents franges
d’edat, amb l'objectiu de reflexionar sobre la funció de «ser
pares», compartir experiències
amb altres pares per aprendre
del dia a dia i adquirir coneixements sobre l'evolució dels
fills.
Les xerrades, es celebraran al
local Emili Vendrell i l'IES Lluís
Companys. Les butlletes d'inscripció per participar en la trobada de pares, es poden adquirir en tots els centres educatius
de Tordera i a l’Ajuntament. J.A.G

La polèmica dels diumenges

Es crea a Tordera
l’Associació de
Fibromiàlgia

La presència de motoristes al mirador de Tossa supera el centenar
els diumenges al matí. Entre deu
i dues de la tarda són molts els motoristes que aparquen els seus vehicles en aquest indret i observen
com els seus companys agafen les
corbes d’aquesta carretera ja que
des del mirador tenen una bona
perspectiva. La problemàtica dels
motoristes en aquest indret és po-

TORDERA.- La vila de Tordera, té
una nova entitat creada recentment. El divendres 30, es
presentarà l'Associació de Fibromiàlgia de Tordera i l'alt Maresme, formada per 13 components. La fibromiàlgia és una
malaltia força desconeguda pels
metges i que afecta principalment les dones. La presentació serà a les 7 al Clavé. DdeG

Curses a Tossa. La carretera de Lloret a Tossa és l’escenari de les competicions entre motoristes.

pularment coneguda fins i tot pels
conductors de cotxe que diumenge van a Tossa i que han de vigilar
per evitar que un motorista no els
doni un espant. Anys enrere fins i
tot un helicòpter de la policia es-

tatal feia el seguiment de les motos juntament amb reforços des de
terra. Aquest tipus d’actuacions
van provocar que durant una temporada aquestes curses es desplacessin a altres localitats. La de-

manda de l’alcaldessa ha estat provocada molt probablement per
l’increment que s’ha viscut
d’aquesta activitat a la carretera de
Tossa els darrers caps de setmana.

