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• La comissi6 de govern de l'Ajuntament de Tordera va aprovar dijous destinar 300.000 pessetes pels damnificats de l'America Central. L'Ajuntament ha
obert un número de compte corrent a «la Caixa» per recollir
les aportacions voluntaries deis
ciutadans. La iniciativa es coordinara a través de l'entitat Carites. «Les institucions no ens
podem quedar al marge del desastre, i les xifres de morts i desapareguts i les imatges que ofereixen els mitjans de comunicaci6 no poden deixar ningú inmobil», va explicar l'alcalde,
Joan Caries Garcia (CiU).
Tammateix l'alcalde del Masnou, Josep Azuara, ja va anunciar dimarts passat la intenci6
de fer una donació per als damnificats. Azuara va proposar la
xifra de 500.000 pessetes en la
comissi6 de govern que es va

celebrar dijous passat a l'ajuntament. En principi, aquests diners s'havien de destinar íntegrament al Fons Catala de Cooperaci6 al Desenvolupament,
com a entitat intermediaria, pero
finalment es destinaran 250.000
pessetes a aquesta entitat .i
250.000 més a la Creu~ Roja.
Azuara assegura que la intenci6
de l'Ajuntament és ajudar els
pobles que pateixen les conseqüencies del desastre climatologic de l'America Central. «Si
Creu Roja col·labora recollint
diners per enviar alla nosaltres
també volem participar de la iniciativa que ha engegat una entitat amb seu al municipi», va
afirmar l'alcalde ahír. Azuara ha
mostrat un interes especial per
aquest tema perque ell mateix
va ser observador internacional
a les eleccions de Nicaragua i
el Salvador i encara recorda la
zona ressentida pel terratremol

del 82.
L'area de Benestar Social de
l'Ajuntament d'Alella ha decidit
d~stinar a l'America Central
400.000 pessetes queja tenia previstes per a diferents projectes
al Tercer M6n. El regidor d'Esports i Benestar Social, Jordi Ribas, va explicar ahir que enlloc
d'obrirun compte corrent, el que
ha fet l'Ajuntament d'Alella és
fer una crida solidaria conjuntament amb totes les entitat~ i
centres escolars del poble que
hi han volgut col·laborar i han
fet públics els comptes corrents
de eMites i la Creu Roja, les
entitats que fan d~intermediaries. Tant el compte corrent de
Carites
Internacional
--2100-3060-56-220Ó037413-com el de la Creu Roja
--2100-0600-85-0~01960066-s6n oberts a «la Caixa» perque
tots aquells que vulguin hi puguin col·laborar.

