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£1 president de la Federaeió de
El tribunal condenma la
Muníeipis demana a Pujol que «vídua n^;ra» de FHospMet
aturí la llei ambiental
a 3 4 anys de presó
El Parlament l'ha de debatre el mes vinent
EFE

• Barcelona.— El president de
la Federació de Municipis de Catalunya (FMC); Manuel Mas, va
enviar ahir una carta al president
de la Generalitat, Jordi Pujol,
als titulars d'Indústria i Medi ambient i als grups parlamentaris
en la qual demana la paralització
de la llei d'intervenció integral
de l'administració ambiental. Els
ajuntaments agrupats a l'FMC,
majoritàriament governats pel
PSC, IC-EV i ERC, consideren
que la nova llei, que es debatrà
i aprovarà previsiblement en el
ple del Parlament el proper 11
de febrer, lesiona les competències dels municipis. En les missives, Manuel Mas proposa que
s'ajorni l'aprovació de la llei i
es convoqui una reunió entre
l'FMC i els consellers d'Indústria, Antoni Subirà, i de Medi
Ambient, Joan Ignasi PuigdoUers, per «aclarir i corregir aspectes del projecte que preocupen seriosament els ajuntaments». Precisament, els alcaldes dels principals ajuntaments
integrats a l'FMC es van reunir
dimarts a la nit per analitzar el
contingut del projecte. La direcció de l'FMC ha denunciat

Detenen a Mataró al
presumpte agressor
d^na dona
• Mataró (Maresme).— Alejandro Atencia García, un expolicia local de Mataró, va ser
detingut dimarts després de ser
denunciat per una presumpta
agressió a la seva dona i la seva
filla petita de 24 anys. Els fets
van passar dilluns a la riit quan
les dues dones presumptament
agredides van arribar a casa al
vespre i s'hi van trobar el pare
de la família. Alejandor Atencia
i la seva dona estaven a punt
d'iniciar els tràmits del divorci
després de 31 anys de casats.
Després de discutir durant uns
minuts, se sospita que l'home
va fer servir un pünxó per agredir
la filla i la seva dona. L'individu
tenia una actitud molt agressiva
amb la seva família, segons la
denuncia de la seva muller. / x.G.

que el nou sistema d'autorització
d'establiments comercials i industrials que preveu la llei suposa la desaparició de la llicència
municipal d'activitats, «el principal instrument», que permet
la intervenció dels poders públics
en la regulació de la vida ciutadana. Segons l'organització
municipalista, si els ajuntaments
perden aquesta capacitat d'intervenció «desapareix una de les
finalitats principals de la institució municipal, la de l'autogovern dels veïns en els assumptes
propis». En aquesta línia, l'FMC
també subratlla que «no es pot
desregular l'obertura d'establiments sense dotar els poders públics de potents instruments de
control, inspecció i sanció».
Agrega, a més, que si l'objectiu
de la llei és agilitar els tràmits
per l'obertura d'establiments,
«els niunicipis estem disposats
a acceptar la imposició de terminis estrictes en la resolució
d'expedients». «Si l'actual redacció prospera farà falta plantejar-se, doncs, per a què serveixen
els ajuntaments i qui resoldrà
les queixes dels veïns per activitats molestes», adverteix el
comunicat.

tèxtil Fibracolor. / F.s.

Fan un simulacre
d'emergència en un
institut de Flix
• Flix (Ribera d'Ebre).—L'institüt d'ensenyament secundari
de Flix va fer dimarts un simulacre reeixit d'emergència interna. El nou Pla d'Emergències
en els Centres Docents de Catalimya, fet pels departaments
de Governació i d'Ensenyament,
podria aplicar-se als centres de
la demarcació de Tarragona inclosos en zones de risc abans
d'acabar aquest curs. Les zones
de més risc per emergències externes a Catalunya són les de
l'àmbit del pla d'emergència exterior del sector químic de Tarragona i del pla d'emergència
nuclear de Tarragona, el Baix
Llobregat, el Vallès Oriental i
el Barcelonès./J.s.

Zara tindrà a Tordera
el centre de distribució
de Massúno Dutti

La custòdia dhin nadó
enfronta els pares i els
Mossos d'Esquadra

H Tordera (Maresme).— Zara,
principal accionista de Fibracolor SA de Tordera vol instal·lar
en aquest poble del Maresme
el seu centre logísticc per distribuir les marques Massimo
Dutti i Bresca. L'Ajuntament vol
aprovar avui una requlificació
dels terrenys per permetre que
Zara s'instal·li en aquest municipi. Això suposarà la creació
d'entre 80 i 100 llocs de treball.
Les tres naus que s'han de coiistruir es volen situar en uns terrenys agrícoles de 15 hectàrees
que hi ha al costat de l'empresa

• Tarragona.— L'hospital de
Santa Tecla, de Tarragona, va
ser l'escenari divendres passat
d'un enfrontament entre els
Mossos d'Esquadra i els pares
d'im nadó. El motiu, l'odre que
duien els agents per endur-se
el petit, que havia nascut dos
dies abans, ja que als pares els
ha estat denegada la seva custòdia. L'actuació policiar va fef
enfurir el pare de la criatura,
que va amenaçar els mossos i
va provocar una trencadissa de
vidres. Es desconeixen els motiu
que han impulsat la idrecció ge-
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L'absol dels cinc delictes d'assassinat
EFE

B Barcelona.— L'Audiència de Barcelona va condemnar ahir Margarita Sànchez, la vídua negra de l'Hospitalet, a 34 anys de presó
per delictes de lesions, robatori, estafa i falsedat, però l'ha absolt
de cinc assassinats, quatre d'ells en grau de temptativa, imputats
per haver enverinat familiars, veïns i amics. El fiscal va demanar
80 anys de presó per haver enverinat les seves víctimes.
El fiscal considera que Margarita
Sànchez va enverinar les seves
víctimes per robar-los diners. La
condemnada utilitzava un medicament —cianamida comercialitzada sota la denominació
de Colme— que, barrejat amb
begudes alcohòliques, pot arribar a causar la mort. Margarita
Sànchez va ser condemnada a
tres penes de cinc anys de presó
per tres delictes de lesions i a
dinou anys jjels delictes d'estafa,
falsedat i robatori comesos entre
1992 i 1995. La seva fílla, Sònia
Navarro, menor d'edat quan es
van produir els fets i que ara
té divuit anys, ha estat condemnada a dos anys de presó per
un delicte de lesions i a dos anys
més per un deUcte d'estafa i robatori, comesos quan va ajudar
la seva mare en els seus plans.
La secció novena de l'Audiència estima en la seva sentència
que Margarita Sànchez, de 43

anys, analfabeta i sense instrucció, coneixia els efectes nocius
del fàrmac, però creu que no
va actuar amb ànim de matar
però sí de lesionar, perquè no
era conscient que el fàrmac conduiria a la mort a les seves víctimes. El medicament causa alteracions com la pèrdua de consciència i un greu estat de confusió
i, barrejat amb alcohol, pot arribar a produir la mort. La sentència diu que l'acusada coneixia
aquests efectes perquè es tractava d'un medicament que es
prenia el seu marit, Lluís Navarro, que va morir el 1992.
El tribunal condemna la vídua
negra per lesions pels casos de
la seva sogra i dues persones
més però l'exculpa d'intentar
matar o lesionar el seu marit
i Rosalia Marco perquè no s'ha
pogut provOT que la mort d'aquestes persones fos deguda a
l'enverinament.

E. CASTELLANO

• València.— El Bloc de Progrés Jaume I manifesta la seua
total i absoluta coincidència amb
la proposta realitzada pel secretari general de Convergència
Democràtica de Catalunya, Però
Esteve, en el sentit de defensar
la reforma de la Constitució espanyola de 1978 perquè puga
fer-se possible la federació de
comunitats atitònomes. Aquesta
proposta va ser realitzada en el
mateix moment del naixement
del Bloc de Progrés l'any 1994
amb objecte que aquest entrebanc fos alçat del text constitucional perquè es possibilite un
marc de col·laboració i de treball
entre el País Valencià, Catalunya
i les Illes Balears, territoris amb
els quals —segons el Bloc de
Progrés— «compartim tants i
tants interessos econòmics, d'infraestructures i de projecció a
Europa, a més d'una història i
d'una llengua comunes». El Bloc
reclama el dret a l'autodeterminació i la possibilitat de decidir sobre el futur d'una nació
els seus propis habitants. Es critica la decisió del PP i Unió Valenciana de vetar en la Mesa
de les Corts valencianes una carta de l'Ajuntament de Vilassar
de Mar, per haver utilitzat l'expressió «País Valencià». L'actitud de les Corts ha estat considerada pel Bloc com «un exponent de censura equiparable
als de l'època franquista».

CONVOCATÒRIA

neral d'Atenció a la Infància per
treure la custòdia del nadó però
fonts properes al cas van indicar
que el motiu podria ser el fet
que es tracta d'una família desestructurada. / S.C.

Ir Premi
"Cirera i Soler"

La mateixa pena per
cremar contenidors que
per apallissar l'exdona
• Santa Coloma de Gramenet
(Barcelonès).— Cremar uns
contenidors mereix el mateix
càstig que apallissar l'exdona i
trencar-li el nas. Això és almenys
el que entén el ministeri fiscal,
que dimarts va sol·licitar un any
de presó per al colomenc Manuel
Molina Martínez per haver cremat dotze contenidors d'escombraries i dos vehicles a Santa
Coloma el mes de febrer de 1996.
Casualment, aquest home ja va
ser jutjat la setmana passada per
haver apallissat la seva exdona
el 1995 i haver-U trencat el nas.
Llavors elfiscalva sol·licitar també un anys de presó i l'acusat
s'hi va mostrar conforme. / L.c.

La Unió de Treballadors Democratacristians
de Catalunya (UTDC) convoca el I r PREMI
"CIRERA I SOLER",
dotat amb 1.500.000, - pessetes al millor treball
o estudi que, amb data límit 20 d'abril, es presenti
sobre el tema:
// Incidència econòmica i repercussió

social de la jornada laboral de
35 hores a Catalunya^^
El premí serà lliurat el 29 d'abril de 1998 en el
decurs d'un acte en què el jurat també atorgarà
el í r premi periodístic "Cirera i Soler"
d'economia laboral.

Les intenses pluges
provoquen inundacions
a Badalona
• Badalona (Barcelonès).—
Les intenses pluges que van caure dimarts van provocar nombroses inundacions a baixos i estabUments comercials de Badalona. Un portaveu del cos de
Bombers de la Generalitat va
explicar que en només quatre
hores, des de les quatre fins a
les vuit de la tarda van haver
de fer deu sortides. /L.c.

El Bloc de Progrés
Jaume I també vol que
es reformi la
Constitució

Les bases del premi es poden sol·licitar a la seu de la
UTDC: O Numància, 70,Ir 3a Tel. 419 69 99
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