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La Selva
TOSSA

TORDERA

Un grup d’adolescents entra a l’IES i hi
causa destrosses per valor de 5.000 euros

Serveis Socials
visitaran tots els
majors de 80
anys per fer-los
conèixer l’oferta

Buiden els extintors i fan malbé la instal·lació elèctrica i el sensor d’incendis del gimnàs

DdeG, Tordera.
E.Padilla, Tossa de Mar.

Un grup d’adolescents va entrar
a mitjan agost a les dependències de l’Institut d’Educació Secundària (IES) Tossa de Mar i
les seves bretolades han deixat
com a saldo destrosses per valor d’aproximadament 5.000 euros. El centre investiga ara si a
més se’n van endur algun material, segons van explicar fonts
del centre escolar.
Els nois, un grup de joves de
diferents edats entre els quals
hi ha diversos alumnes del centre i altres menors tossencs que
assisteixen a altres col·legis de
fora el municipi, van aconseguir
forçar la porta del gimnàs, van
buidar els extintors, van ruixar
la sala amb les mànegues d’apagar focs, van fer malbé la instal·lació elèctrica del recinte i
també el sistema de detecció
d’incendis. La Policia Local de
Tossa, que es va fer càrrec de la
investigació, no va proporcionar
ahir més detalls sobre les bretolades perquè la investigació
està oberta i depèn de la Fiscalia de Menors, segons el cap del
cos David Barranco.
Una trucada a la Policia Local va alertar que els nois havien
entrat al centre, tot i que el cos
tampoc va voler confirmar la
data exacta en què van ocórrer
els fets perquè segons van donar entendre els nois podrien
haver entrat diverses vegades al
recinte. Tot i que la policia ja
hauria identificat algun dels autors dels fets, les seves identitats s’haurien conegut arran la
investigació perquè els nois no
se’ls va arribar a enganxar dins
el centre.
El procediment que ha de se-
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IES TOSSA DE MAR. Els menors van entrar al gimnàs a fer maleses i s’investiga si se’n van endur res.

El centre estudia
si s’expedientarà
els alumnes que hi
estan matriculats
■

Els menors serien
també els autors de
les pintades fetes a
les parets
■

guir ara el centre per tal d’arreglar les destosses i poder començar el curs amb normalitat
consisteix a fer un informe en
base a la denúncia policial i
adreçar-ho a la direcció de serveis territorials d’Educació. El
centre iniciarà també converses
amb els alumnes que reconeguin haver participat en els fets.
Tot i que és la Fiscalia de Menors qui té l’última paraula per
decidir qui ha de sufragar el
cost de la reparació, serà el consell escolar del centre qui avaluï si als alumnes implicats en la
bretolada se’ls obrirà alguna

mena d’expedient. En el cas
dels menors no matriculats al
centre, serà el poder judicial qui
estableixi si han d’assumir alguna responsabilitat sobre els
fets.
Pintades grolleres

Els menors autors de les destrosses al gimnàs del centre escolar tossenc podrien ser també
els responsables d’algunes de
les pintades grolleres que van
aparèixer recentment en algunes de les parets exteriors de
l’IES i també a altres indrets del
municipi.

La Regidoria d’Atenció Social
i Ser veis a la Persona de Tordera ha posat en mar xa el
programa Ser veis Socials
més a prop, amb la col·laboració de Creu Roja i Diputació
de Barcelona. El projecte té
com a objectiu visitar totes les
persones majors de 80 anys
del municipi i que no són conegudes per ser veis socials
per tal de conèixer la seva situació i oferir-los informació
sobre els ser veis i prestacions que es donen des de
l’administració i que estan
adreçats especialment a millorar la qualitat de vida de la
gent gran.
A partir del 24 de setembre
un equip de treballadors socials visitarà les persones que
seran objectes del projecte
amb la finalitat d’entrevistarlos per conèixer la seva situació, detectar possibles situacions que requereixin de la
inter venció de serveis socials
i també els lliuraran documentació i informació al respecte. Prèviament a la visita,
els usuaris rebran una carta
informant-los sobre la realització del projecte i sobre l’entrevista que els faran els treballadors socials. En aquest
sentit, i segons ha informat la
Regidoria, el projecte contempla la realització de més
de 400 entrevistes a domicili.
El passat mes de juliol ja es
va presentar la Guia de Serveis i Recursos per a la Gent
Gran sobre els ser veis per als
majors de 65 anys. El dimarts
4 de setembre es presentarà
aquesta nova iniciativa a la biblioteca a les 5 de la tarda.

LLORET

CULTURA

Fan un càsting per
buscar cares noves
per la campanya
publicitària de la vila

Tossa encara no ha
decidit si tancarà
Can Ganga a
l’hivern o no

DdeG, Lloret de Mar.

E.Padilla, Tossa de Mar.

Desenes d’aspirants a aparèixer
en la nova campanya publicitària del turisme a Lloret es van
donar cita el passat dijous al
matí a l’Oficina de Turisme de
l’Avinguda de les Alegries per
participar en el càsting a partir
del qual se seleccionaran les millors cares. Lloret Turisme ha
preferit dissenyar una campanya basada en cares de ciutadans
lloretencs en comptes de recórrer a models professionals per
a la nova promoció que ha de difondre les bondats turístiques
del municipi. En el càsting es va
convocar gent de totes les edats
i ara els responsables de dissenyar la campanya escolliran
una desena de cares.

El regidor de Cultura de Tossa, Josep Colomer (CiU), explica que el govern encara no
ha decidit si el museu etnològic de Can Ganga tancarà a
par tir del 15 de setembre o
no. Aquesta és la informació
que es proporciona actualment a l’oficina de turisme de
la localitat, però el regidor va
explicar que l’actual consistori no ha donat cap ordre al respecte i que tot plegat encara
s’ha d’estudiar. L’Àrea de Cultura tossenca estudia com reduir les despeses d’alguns
equipaments, i també estudiarà si cal tancar durant uns
mesos el Centre d’Interpretació dels Fars.
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ASPIRANTS A FIGURANTS. Els interessats van concórrer el càsting el passat dijous al matí.

