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LA SELVA

Veïns del Castell d’Arbúcies volen Citen a declarar 5 dones
fora aviat les antenes de telefonia que es van autoinculpar
DIARI DE GIRONA

 Els residents al Sagrat

Cor, el lloc triat per instal·larles, tampoc les volen i tots
demanen una altra ubicació

d’haver avortat a Lloret
 L’associació l’Aurora

critica que de les 50 firmes
n’han triat 5 i han descartat
els signants de sexe masculí

ARBÚCIES | DdG

A Arbúcies tenen un problema
amb les antenes de telefonia mòbil: el barri on estan instal·lades actualment, el del Castell, les vol
fora aviat perquè així els ho va prometre l’Ajuntament i perquè els refrigeradors que acompanyen la
instal·lació fan soroll i provoquen
molèsties als veïns més propers.
Però per altra banda, els residents
al barri del Sagrat Cor, que és l’indret triat per instal·lar les estructures, tampoc les volen. Uns i altres
demanen a l’Ajuntament un altre
estudi –ja se’n va fer un i després
encara se’n va parlar més– que
contempli treure les antenes fora
del nucli urbà i es plantegi instal·lar-les, si cal, en un terreny pri-

LLORET DE MAR | DdG

El barri del Castell ostenta rètols en contra de les antenes.

vat, perquè fins ara només s’han
buscat indrets de titulatirat municipal, segons la comissió de veïns
que habiten a prop del carrer Domènec Refart, que és on estan
ubicades les antenes des de fa 
anys. Els que viuen més a prop de
la instal·lació –asseguren que hi ha

finestres a pocs metres– pateixen,
asseguren, insomni i migranyes.
També, admeten, s’ha estès una
mena de «psicosi» pel barri arran
d’un seguit d’avortaments, tot i
que reconeixen que la versió oficial és que les antenes no són perjudicials per la salut.

Tres dones de Lloret de Mar han
estat citades a declarar al jutjat de
Blanes per haver signat autoinculpacions on confessaven haver
avortat. Les autoinculpacions les
va impulsar a Lloret l’Associació
de Dones L’Aurora, en el marc de
la campanya que va endegar la
plataforma Dret al Propi Cos en
contra de les citacions que van rebre l’hivern passat diverses dones
que havien avortat en clíniques de
Barcelona i Madrid, explica Nova
Ràdio Lloret. L’Aurora va donar suport a la campanya i van presentar al jutjat de guàrdia de Blanes
 autoinculpacions. Quasi totes

s’han arxivat tal i com ha dictat la
Fiscalia General de Catalunya,
excepte les que han arribat al jutjat número  de Blanes.
En aquest cas, el jutge va citar a
declarar la setmana passada tres
dones de Lloret i el mes de setembre hi ha previst citar-ne dues
més.
Des de l’Aurora es denuncia i
condemna aquest fet. Però a més,
critiquen que només s’hagi citat
dones i que les autoinculpacions
que han arribat en aquest jutjat
número  signades per homes
s’hagin arxivat. Les tres lloretenques van anar la setmana passada als jutjats i es van acollir al dret
de no declarar. Els dóna suport
l'advocada feminista Mercè Serrano, responsable tècnica de la regidoria de la Dona. També des de
la Regidoria de la Dona de l’Ajuntament de Lloret se’ls ha donat
total suport.

Breus
OCI

El Marimurtra organitza
nits d’astronomia
BLANES | DdG

El jardí botànic Marimurtra de
Blanes organitza nits d’observació
d’estels acompanyades de xerrades
de divulgació científica. A partir de
les  del vespre, el  de juliol i l’u
i el dos d’agost es faran observacions amb telescopi computeritzat
i a continuació hi haurà un col·loqui a càrrec de l’Agrupació d’Afeccionants a l’Astronomia de Girona. Hi haurà transport públic i
l’entrada costa  euros.
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TORDERA

Donatiu a una entitat
en favor dels disminuïts
TORDERA | DdG

L’Associació de Comerciants de
Tordera Centre ha concedit un
donatiu voluntari a l’entitat El
Rusc. Amb el donatiu, per valor de
 , es vol donar continuïtat a la
inicitiva promoguda per l’associació de botiguers iniciada l’any
passat, de col·laboració amb les
entitats locals. Tordera Centre ha
reconegut l’entitat El Rusc, que
recentment ha celebrat el seu è
aniversari, en la tasca d’ajut a les
persones amb discapacitats.

