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SANITAT
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Un nen de Tordera mor per
una meningitis i vaeunen 60
nens d'una eseola d'estiu
Una germana seva també n'està afectada
JORDI CAUPENA

DISSABTE,
DIA 2 1

DIVENDRES.
MATÍ: a l e s 12, a l'Església
DIA 2 0 Parroquial, OFICI SOLEMNE.
TARDA: a les 5, a la Plaça de Vall,
GRAN GRESCA
NIT: A les 12, a la Plaça de Vall,
amb l'actuació del popular
BALL DE NIT
ÀNGEL DABAN.
amenitzat pel conjunt
Tot seguit,
«SETSON I BLAS»
XOCOLATADA per a tothom
- A les 7,30
NOTES:
AUDICIÓ DE SARDANES
- L'ENTRADA SERÀ GRATUÏTA
amb la cobla
- Per a reserves de taules truqueu al «MIRAMAR»
telèfon 76 91.09
NIT: a les 12, a la Plaça de Vall,
- Es reserven els drets d'admissió i CONCERT I BALL DE FI DE FESTA
de poder modificar aquest programa amb el SHOW de l'orquestra
si circumstàncies imprevistes ho exi- «MIRAMAR»
gissin.

Bona Festa per a totliom!

• Tordera.— Lluís Clapés i Caminal, de nou anys d'edat i veí de Tordera, va morir ahir a l'hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona. El nen
havia estat ingressat dilluns, afectat d'una meningitis. La malaltia també
va ser detectada en la germana d'Albert Clapés, Marta, d'onze anys, que
està ingressada al mateix centre hospitalari. En vista de l'aparició del brot,
el cap local de Sanitat va medicar una seixantena d'alumnes de l'escola
Sant Josep, on estudien els dos germans, i els veïns de la família.
El brot de meningitis es va de- està ingressada al mateix centre
tectar dilluns al matí, i de moment hospitalari on era el seu germà, i,
només s'han produït els casos dels com a messura preventiva, també
dos germans. Segons va informar es va distribuir medicació contra la
ahir el cap local de Sanitat, Martín meningitis als veïns del bloc on
Solís, si fins dissabte no es produeix viuen els pares dels dos germans, sicap nou cas, el brot haurà quedat tuat al carrer Mallorca. Els dos
controlat, donat que la malaltia tri- nens assistien a classes d'estiu a
ga entre dos i quatre dies a apa- l'escola Sant Josep, de Tordera,
rèixer.
motiu pel qual es va decidir vacuEl cap local de Sanitat, conjun- nar una seixantena d'alumnes que
tament amb l'Ajuntament de Tor- eren companys dels dos germans.
dera, van decidir dilluns, poc desEn un comunicat fet públic ahir
prés que va ser detectat el cas de a la tarda per l'Ajuntament de TorLluís Clapés, medicar els alumnes dera, s'assegurava que la germana
que assistien a clase amb ell. Lluís del nen mort evoluciona favorableClapés va entrar en coma poc des- ment. Els responsables sanitaris del
prés de ser traslladat a l'hospital de municipi no han detectat cap nou
Sant Joan de Déu de Barcelona, on cas de meningitis des de dimarts al
ahir va morir.
matí, que es va detectar el de MarDimarts al matí, en detectar-se ta Clapés. L'any passat, l'Ajuntael segon cas, van ser medicats els ment de Tordera va detectar un alcompanys de Marta Clapés, que tre cas de meningitis.

JUDICIAL

Un segon testimoni manté que
dos joves condemnats a 18 anys
per violació són innocents
Fa un any que estan empresonats a Figueres

POLISPORTIU

FORMA I EVASIÓ
SALA DE PESOS COMPLETISSIMA

- PISCINA HIDROMASSATGES

AERÒBIC

- BAR-RESTAURANT TERRASSA - JARDÍ

SQUASH

- PISTA POLISPORTIVA
- (FUTBOL SALA, HOQUEI, BÀSQUET)

•SALÓ D'ESTÈTICA
•SOLÀRIUM

- PANTALLA VÍDEO GEGANT

SUSANNA OLIVEIRA

• Girona.— Una jove de l'Escala
va assegurar ahir, davant la titular
del jutjat d'instrucció número 2 de
Girona, que dos joves d'UUà i L'Escala que actualment estan a la presó de Figueres complint una condemna de divuit anys de presó per
haver violat una noia marroquina,
no van cometre aquest delicte. L-a
jove, Eleonor Barragan, és el segon
testimoni que manté aquesta versió, i que assegura que la noia que
va denunciar la violació, Charifa Al
Bau, va mentir durant el judici que
el mes de gener es va celebrar a
l'Audiència de Girona contra Josep
Figarola Pujades i Miquel Pérez
Pérez.
La jutgessa Ana Maria Olaya,
que instrueix les diligències obertes
contra Charifa Al Bau per un presumpte delicte de fals testimoni,
ahir va prendre declaració per se-

parat a les dues joves, i posteriormentles va sotmetre a un acarament, durant el qual totes van mantenir versions contradictòries. La
jove marroquina, que ahir va ser
conduïda fins al jutjat per la Guàrdia Civil, va ratificar que havia estat violada, i va denunciar que després que es fes pública la sentència
de l'Audiència de Girona que condemnava els dos joves ha rebut
amenaces de diverses persones.
La jutgessa ha citat a declarar, el
proper dia 30, una companya de
Charifa Al Bau que el 13 de febrer
va declarar davant notari que
aquesta li havia confessat que havia acusat de violació els dos nois
per «protegir-se», però que no estava disposada a rectificar la seva
declaració. Després d'aquesta declaració els advocats de Josep Figarola i Miquel Pérez van presentar
una denúncia contra la marroquina.

- BILLAR I PING-PONG
PISCINA CLIMATITZADA
(PROPERA OBERTURA)
EXCURSIONS: RAFTING, RAPPLE, MOUNTAIN-BIKE, HIDRO-SPEED

DIVENDRES 20 DE JULIOL

G R E M I DE P E R R U Q U E R S DE
S E N Y O R E S DE G I R O N A
Es posa en coneixement de la distingida clientela de les
perruqueries de senyores que el proper dia 24 de juliol
aquests establiments romandran tancats.
Disculpeu les molèsties

(a la discoteca PÈRGOLA)

PRESENTACIÓ
DISSABTE 21 I DIUMENGE 22 DE JULIOL
INAUGURACIÓ
SANTA C O L O M A DE FARNERS - Teis. 84 27 61 - 84 28 0 2
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BAR-RESTAURANT

CAN COROMINAS
Direcció:

Lurdes Freixa

• Especialitzat en carn a la brasa
• Aquest estiu, els caps de setmana, sopars a l'aire lliure

