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S'APROVA UNA MOCIÓ DEL PSC QUÈ PROPOSA DENUNCIAR ELS RESPONSABLES DELS NENS QUE NO VAN A CLASSE

Palafrugell prendrà mesures contra
les «campanes» dels escolars
La Policia Local haurà de recollir els alumnes que estiguin al carrer i tornar-los al centre
ÀGATA LORENTE
PALAFRUGELL

D El ple de l'Ajuntament de Palafrugell dimecres al vespre va aprovar una moció del PSC que proposava vigilar que tots els nens en
edat escolar assisteixin diàriament
a l'escola. El portaveu del PSC a
l'Ajuntament de Palafrugell, Joan
Llenas, va denimciar que hi ha nens
i nenes de fins a 16 anys que, sobretot en determinades èpoques
de l'any, no van a classe i se'ls pot
veure pels carrers del poble «recollint i comercialitzant pinyes, per
exemple».
La proposta dels socialistes, que
va ser acceptada per tots els membres del ple, demanava que l'ajuntament comenci documentantse a partir dels centres educatius
que hi ha a la població, del nombre d'alumnes que falten a classe

de forma regular, contrastant
aquestes dades amb el padró municipal. A partir d'aquí, es va decidir enviar una carta a totes les famílies d'aquests nens, recordantlos l'obligatorietat de l'escolarització de tots els menors de setze
anys.
Denunciar els responsables

El ple va aprovar «denunciar
davant les autoritats corresponents
aquells responsables de menors
que incompleixin la normativa vigent relativa a l'escolarització obHgatòria». Amb tot, segons Llenas,
«no es tracta de detenir ningú»
però considera que «l'Ajuntament
té l'obligació moral de controlar
aquest tema perquè quan hi ha ab-.
sentisme escolar vol dir que hi ha
un problema».
Llenas va declarar que «garan- per a l'Ajuntament un aspecte
tir els drets dels infants ha de ser prioritari i ima obligació ineludi-

ble» i va afegir que «cal potenciar
el coneixement i difusió de les lleis
als col·lectius nouvinguts que moltes vegades arrosseguen valoracions culturals que al nostre país
no són possibles». El portaveu del
PSC va reconèixer que cal defensar els drets d'aquests nouvinguts
però va assegurar que, alhora, fa
falta «fer valer amb claredat els
deures que impHca acceptar el nostre sistema».
El mateix ple va acordar també, tal com proposava el PSC, «donar ordres a la Policia Local per tal
de recollir tots els nois i noies en
edat escolar que siguin trobats al
carrer en horari lectiu i sense justificació raonable, notificant l'incompHmentdelallei als seus centres escolars». Els agents de policia hauran, doncs, de tornar els
estudiants que localitzin fora de
classe als seus centres.

ELS DOS JOVES VAN INTENTAR AMAGAR LA DROGA QUAN ELS MOSSOS D'ESQUADRA ELS VAN ENXAMPAR

Detenen dos veïns de Lloret de Mar per
portar mig quilo d'haixix en una bossa
DdeG

n Els Mossos d'Esquadra han detingut dos veïns de Lloret de Mar
acusats d'un presumpte delicte
contra la salut pública, perquè els
van trobar droga al damunt. Segons van informar fonts de l'Oficina del Portaveu de la Policia Autonòmica els detinguts són Oscar
S.M., de 19 anys i veí de Lloret de
Mar, i José Antonio A.G., de 24
anys i de la mateixa població que
l'anterior.
La detenció va anar a càrrec dels
agents de la comissaria dels Mossos de la Selva Litoral, situada a
Blanes. Pels voltants de les onze del
matí d'ahir, una patruUa d'aques-

Esquivar la policia

Els fets van passar al carrer Puig
de Castellet i, segons les mateixes
fonts, quan el dos nois es van adonar que hi havia una patrulla dels
Mossos d'Esquadra a la zona, van
intentar amagar ràpidament una
bossa de plàstic que portava un
d'eUs.
Davant d'aquesta reacció, els
agents de la Policia Autonòmica es
van estranyar i s'hi van apropar.
Els Mossos van procedir a identi-

A l'interior de la bossa
la policia hi va trobar
dos paquets
amb 250 grams
d'haixix cadascun
ficar els dos nois i posteriorment
van escorcollar la bossa. Fonts de
l'Oficina del Portaveu van assenyalar que a l'interior hi van trobar dos paquets que contenien doscents cinquanta grams d'haixix
cada un d'ells.
Immediatament després d'aquest escorcolls els agents van de-

Els agents van
escorcollar els joves
després de veure ia
seva reacció en
detectar els Mossos
tenir els dos veïns de Lloret acusats de ser els presumptes autors
d'un delicte contra la salut pública.
Les mateixes fonts van assenyalar
que els.dos nois passaran avui a
disposició del titular del Jutjat
d'instrucció número dos de Blanes.

HAN EDITAT SEIXANTA PERGAMINS

VOL QUE LA JUNTA D'AIGÜES FACI UN ESTUDI

La campanya de Nadal dels
comerciants d^Anglès
difon la història local

El PSC de Tordera reclama
una solució al perill
d^aiguats que té un véihat

PILI TURON
,

ta comissaria que estava de servei
a Lloret de Mar va observar dos joves que intentaven amagar alguna cosa en detectar la presència policial.

ANGLES

D «Històries dels nostres avis... per
als nostres fills» és el lema de la
campanya de Nadal endegada
aquest any per l'Associació de comerciants d'Anglès. Els aparadors
de cadascun dels seixanta-cinc establiments comercials associats exposa aquests dies un pergamí que,
escrites imitant la cal·ligrafia gòtica, recull una de les llegendes o
episodis històrics de la població.
Mentre duri la campanya de Nadal, les persones que facin les seves compres en algun d'aquests comerços obtindran punts que podran ser intercanviats pels perga-

mins que ha editat l'Associació de
Comerciants d'Anglès. Aquest intercanvi es realitzarà a partir del
set de gener.
La col·lecció sencera

Cadascun d'aquests pergamins
s'ha valorat en cinquanta punts,
mentre que la col·lecció sencera
(que s'entregarà enquadernada)
costa dos mil cinc-eents punts. Les
històries han estat seleccionades
dels quatre llibres que s'haií editat
sobre aquesta població selvatana.
La presidenta de l'Associació de
Cornerciants d'Anglès, Marta Julià, va explicar que la intenció de
l'entitat que ella representa és difondre la història de la població.
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ELISABETH MEGIAS
I TORDERA

D El plenari de Tordera va aprovar una modificació puntual del
pla d'ordenació urbana del sector de Can Roquet (al veïnat de
Fibracolor), tot i l'oposició del
PSC. Aquest grup va preferir
abstenir-se de la votació perquè
considera que encara no s'ha
resol el perill d'inundacions a
la zona. La modificació consisteix a requalificar una franja de
terreny agrícola en sòl industrial, per tal que el pugui utilitzar l'empresa Inditex (promotor de marques com Zara o
Massimo Dutti).

La portaveu del PSC a Tordera,
Conxita Rodríguez, va manifestar
que encara no han rebut l'informe
de la Junta d'aigües, que han demanat en més d'una ocasió. Aquest
informe es basa en un estudi hidrològic sobre el terreny on s'està
construint el centre logístic Inditex.
Estranyesa

La regidora va destacar que «no
és estrany que els veïns de Fibracolor mostrin la seva inquietud per
possibles inundacions, tal com va
passar anys enrere». Conxita Rodríguez va dir que és incoherent
que es comenci a construir el cen-^
tre si l'estudi encara no està fet.

Solidaritat amb
«El Almendro»
• Els alumnes de FIES BÀix
Empordà de Palafrugell van
decficar el matí del seu últim
dia de classe abans de les vacances de Nadal a recoUir diners per a la guarderia «El Almendro» de Santo Domingo, on treballa des de fa uns
anys la palafrugeUenca Montse Bofill. Els estudiants van
aconseguir recaptar entre els
veïns 171.000 pessetes. L'Ajuntament i l'àrea de Serveis
Socials de Palafrugell van
col·laborar en la recoUida de
diners aportant cadascun
50.000 pessetes.
D'altra banda, el ple va
aprovar, a petició d'Acció
Municipal de Catalunya, dedicar a aquesta guarderia
150.000 pessetes més que
s'extrauran de la partida reservada a l'ajut al Tercer Món
dels pressupostos de 1999.
L'Ajuntament es va comprometre a continuar col·laborant amb «El Almendro», on
l'any passat es van destinar
500.000 pessetes.

Lloret recull material
per als damnificats
de la República
Dominica
D LLORET DE MAR- Les orgauitzacions Setem Girona i Gramis,
membres de la plataforma dé
solidaritat amb la República
Dominicana, van endegar ahir
i abans-d'ahir a Lloret una campanya de recollida de material
per als damnificats de l'huracà
George, que ha afectat aquesta
república. Aquest acte humanitari ha comptat amb la col·laboració de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
La recollida es va fer a la plaça
de la Vila, davant l'edifici consistorial, i va aplegar aliments
com arròs, llegums i farina.
D'altra banda, també es van recollir estris per a la higiene, roba
i calçat, a més de material per
a la construcció.
El material recollit a Lloret
s'afegirà al que s'hagi aconseguit a d'altres poblacions com
Girona o Calella i es farà arribar a la República Dominicana
mitjançant vaixell, NEUS RUBAU

Disset establiments
participen en el
concurs d'aparadors
de Sant Hilari
D SANT HILARI SACALM- L ' A j U n t a -

ment de Sant Hilari Sacalm i
l'Associació de comerciants de
la població han organitzat, per
cinquè any consecutiu, un concurs d'aparadors nadalencs en
el qual han participat tots els
establiments comercials de la
població.
Aquest any, la participació en
el concurs ha estat de disset establiments, d'entre els quals
s'han escollit els tres millors,
que i^ebran els premis corresponents en un acte que se celebrarà demà passat. MI.ANDREU

