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Responsabilitzen l’Ajuntament de
Tossa d’un vessament d’aigües

Olot Centre
comença a
distingir els seus
establiments

J Tossa de Mar. El Departament de Medi Ambient
de la Generalitat ha responsabilitzat l’Ajuntament
de Tossa i la junta de la urbanització Santa Maria
de Llorell del vessament d’aigües residuals que
hi va haver el 17 de novembre en un dels torrents
d’aquesta urbanització. Medi Ambient ha certificat
que el vessament d’aigües residuals al torrent de
Llevant —que desemboca a la platja de Llevant
que hi ha a la part baixa de la urbanització—
no és conseqüència de cap problema de la depuradora. Segons la Generalitat, aquesta depuradora s’encarrega de filtrar i regenerar les aigües
de 300 de les 600 cases que hi a la urbanització
i es pot descartar que el vessament fos fruit d’un
mal funcionament de la depuradora, que controla
la Generalitat. / INTRA-ACN

Mor un jove d’Hostalric en xocar
contra un senyal de trànsit a Tordera
J Hostalric/Todera. Un jove de 27 anys veí d’Hostalric
va morir ahir a tres quarts de quatre de la tarda
a Tordera després que el seu cotxe, un Peugeot
206 amb matrícula de l’Estat espanyol, sortís de
la carretera BV-5122 per causes que es desconeixen
i xoqués contra un pal indicador. La víctima era
l’únic ocupant del vehicle i va morir a l’acte. A
causa de l’accident la carretera va quedar tallada
en els dos sentits. / INTRA-ACN

Intercepten un home a la Jonquera
amb 19.000 euros sense declarar
J La Jonquera. La Guàrdia Civil va enxampar el passat
cap de setmana un home italià de 53 anys que
volia creuar la frontera de la Jonquera amb 19.000
euros sense declarar i va intervenir-li els diners.
La llei de control de canvis permet travessar la
frontera amb un màxim de 6.000 euros sense comunicar-ho al Banc d’Espanya, mentre que per
a quantitats fins a 30.000 euros s’ha de fer una
notificació al banc i per a les que superin els
30.000 es necessita l’autorització del Banc d’Espanya. / EL PUNT

Posaran dues tanques per impedir
l’accés a l’espigó de Blanes
J Blanes. La

direcció general de Ports instal·larà
dues tanques d’altura considerable a cada extrem
de l’espigó per evitar que es produeixin més accidents quan hi hagi temporal. A diferència de
les barres que fins ara servien per prohibir el
pas, les baranes de ferro que s’han encarregat
no es podran retirar i evitaran l’accés a peu a
l’espigó del port quan hi hagi risc de perillositat. / L.J.

Les autores de la guia, ahir durant l’acte de presentació. / EUDALD PICAS.

Defensen que els CAP gironins
disposin d’àrees reservades
per a l’alletament matern
Presenten una guia per promoure aquest tipus d’alimentació
NÚRIA ASTORCH / Girona

J Els professionals d’atenció primària que
van assistir a la presentació, ahir a Girona,
de la guia per a l’alletament matern van
ressaltar que el primer mes de lactància
materna és clau a l’hora d’assegurar-ne
Les autores de la Guia
per a l’alletament matern
del nadó a l’atenció primària, coeditada pel Catsalut
i l’ICS de la regió sanitària
de Girona, van ser les primeres a reconèixer que el
protocol és un primer pas
en la promoció de l’alletament matern que cal
complementar amb altres
mesures. En aquesta línia,
van indicar que un dels
reptes de futur és organitzar millor les consultes
dels CAP per tal d’afavorir
l’alletament matern. I van
posar com a exemple el

la continuïtat o l’abandonament i van
apostar perquè als CAP es destini un
espai on les mares puguin alletar els fills
i on les infermeres puguin assessorar-les.
El CAP Montilivi de Girona disposa d’una
sala per a aquesta funció.

CAP Montilivi de Girona
—que es va posar en marxa
l’estiu passat— on hi ha
una zona reservada per a
la lactància materna. Així
mateix, van defensar la necessitat de reforçar el paper de la llevadora com
a promotora de l’alletament matern abans del
part així com una unificació de criteris i més coordinació entre els professionals dels centres hospitalaris, els centres de primària i els seus serveis
d’urgències. I és que si bé
la regió sanitària de Gi-

rona té un percentatge d’alletament matern inicial
superior a la mitjana de
Catalunya —un 86% respecte d’un 80%—, als tres
mesos aquest índex cau un
25%. L’edició d’aquesta
guia, que serà distribuïda
entre les llevadores, infermeres i pediatres dels CAP
gironins, s’emmarca en la
política de promoció de
l’alletament matern que té
com a objectiu que d’aquí
al 2005 un 60% dels nens
continuïn amb aquest tipus d’alimentació als tres
mesos de vida.

Jutgen un «sense papers» acusat de fer-se
passar per un compatriota per treballar
M.ÀNGELS PAGÈS

J El fiscal demana quatre

e Trencar el cuc. El món de la pagesia i la meteorologia, aglutinats pel programa d’Ona Catalana
Trenquem el cuc, es va congregar aquest cap de setmana al mas la Coromina de Santa Pau, on es va
presentar l’Agenda del Pagès del 2004. El centenar
de comensals van poder tastar una espectacular llonganissa del rebost del popular Joan de Falgars.T.S.

anys de presó per a Haggi
Touray, d’origen gambià,
perquè segons l’escrit d’acusació va agafar la documentació d’un compatriota seu i es va fer passar
per ell per poder treballar.
Se l’acusa d’un delicte d’usurpació d’estat civil i un
altre de falsificació de document oficial, i també
d’una falta de furt.
Segons el fiscal, Haggi

Touray viu a Cerlà il·legalment ja que no disposa
dels corresponents permisos. Per això va agafar la
documentació d’un compatriota seu i la va utilitzar
per anar a demanar feina.
Una empresa de construcció del polígon Mas Xirgo
de Girona el va contractar
l’1 d’octubre del 2002.
L’home, però, no va superar els dies de prova, i
al cap de 15 dies va signar
la rescissió del contracte.

Per pagar-li els seus serveis
a l’empresa constructora,
li van estendre un xec nominatiu, a nom un altre
cop de l’individu del qual
s’havia usurpat el nom. I
va ser quan va intentar cobrar-lo a l’oficina del banc
de Sabadell del barri gironí
de Sant Narcís que van
descobrir-lo. El judici estava fixat per ahir però es
va suspendre perquè el
propietari dels documents
no es va presentar.

J Olot. Olot Centre, que
aplega 150 comerços
del centre de la ciutat,
ha començat a instal·lar
els distintius dels seus
establiments. Es tracta
de banderoles, on en
una banda consta el distintiu d’establiment recomanat i, en l’altra, el
de col·laborador de la
campanya nadalenca
del Tió. Olot Centre
ofereix regals als clients
que compren als seus
comerços, viatges amb
carrilet turístic entre
l’aparcament de l’estació i el centre i, entre
altres coses, ha organitzat diversos actes populars com una explicada del conte del Tió,
el ball del gegant de
l’entitat, que és un tió
gegant, i una cagada del
Tió multitudinària a la
plaça Major. / J.C.

Nous pisos de
protecció oficial
per a joves a Olot
J Olot. El regidor de Foment i Habitatge de l’Ajuntament d’Olot, Albert Rubirola, va presidir ahir a la tarda una
jornada de portes obertes als pisos que l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament han promogut al sector de la Proa,
al nucli antic de la ciutat. Es tracta de pisos
de protecció oficial destinats a gent jove. Rubirola va assegurar que
els nou inquilins podran
residir-hi la setmana vinent. Així mateix, va insistir que el govern olotí
té la intenció de promoure la construcció de
més habitatges socials
i va avançar que la propera promoció estarà
destinada a la gent gran.
El regidor, però, no va
poder certificar on es
durà a terme. / J.C.

Conferència a
Olot sobre
trastorns
alimentaris
J Olot. La sala de plens
del Consell Comarcal
de la Garrotxa serà divendres vinent la seu
d’una conferència sobre trastorns alimentaris. L’acte està organitzat pel Consell i per la
secretaria general de
Joventut. / J.C.

