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Una cangur tenia segrestats
quatre nens a Torelló
Pògina

Agents del Grup
de Menors van
rescatar els nens i
van detenir la
dona i la seva filla

Jordi Molas quan nedava amb L'ETB

Lesionen de
gravetat un
jugador en un
partit de rugbi a
Vic
Jordi Molas, jugador de l'Atlètic Vic Crancs, va resultar lesionat de gravetat mentre disputava el partit que enfrontava el
Vic amb el Badalona. La lesió
es va produir al minut 30. Jordi
Molas duia la bimba quan va
ser placat per jugadors de l'equip contrari. Pel que sembla,
va caure malament i quan es va
haver acabat la melé els seus
companys es van adonar que el
jugador tenia el cos totalment
paralitzat. Immediatament van
dur-lo a l'Hospital General i allà
van decidir traslladar-lo a la
Vall d'Hebron, per fer-li un
escànner i precisar la gravetat
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Una cangur de 59 anys, Virgínia L.M., va ser detinguda la
setmana passada per agents del
Grup de Menors de la Policia
Nacional de Barcelona, acusada
de tenir segrestats una nena i
tres nens. Els agents també van
detenir la filla de la cangur, una
jove de 21 anys que es diu
Pilar. La Policia feia dies que
vigilava mare i filla perquè sospitava que eren les segrestadores d'una nena de Barcelona,
que es diu Virgínia i de qui els
seus pares n'havien denunciat la
desaparició. La sorpresa de la
Policia va ser que un cop van
haver recuperat Jennifer, va
anar a un pis del carrer de la
Pau, que Virgínia tenia llogat, i
va trobar-hi tres nens més, que
no se sap que ningú hagi reclamat. La cangur portava Virgínia
a l'escola Vall del Ges i li havia
canviat el nom (pàgina s )

de la lesió. ( E s p o r t s 1 2 )

La cangur tenia llogat un pis al carrer de la Pau de Torelló

Els c o n s t a n t s
canvis d e [utge,
causen
malestar a
Ripoll

Un grup de les JERC catalanitza
els rètols de carrers a Roda

Des de l'any 1989 fins ara, el
jutjat de Primera Instància i Instrucció de Ripoll ha tingut cinc
jutges i només dos han estat
titulars. Els altres tres han ocupat la plaça de forma interina.
Això ha fet decidir l'Ajuntament de Ripoll a presentar una
queixa formal al Consell General del Poder Judicial en què
demana que acabi aquest ball de
jutges i que es designi al més
aviat possible el nou titular del
jutjat. Segons l'alcalde de
Ripoll, Jaume Camps, amb els
constants canvis de jutges que
hi ha hagut és impossible que hi
pugui haver coordinació entre
el poder judicial i les forces de
seguretat, per tal de prevenir
l'activitat delictiva que es pro-
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dueix a la població. L'Ajuntament no considera normal que
el jutge actual només s'estigui a
Ripoll un dia o dos cada setmana. (Pàgina 3)

Un equip de quatre persones de
les Joventuts d'Esquerra Republicana (JERC) va protagonitzar
divendres al vespre una acció
per catalanitzar els rètols de
cinc carrers de Roda: avenida
de Pedró Baurier, Juan de Mas,
Pep Ventura, San Pedró i Caserras. Les JERC havien donat 15
dies de temps a l'Ajuntament de
Roda per tal que catalanitzés els
rètols, ja que consideren imperdonable que un ajuntament
governat per un equip progressista no hagi resolt encara la
catalanització dels rètols de tots
els seus carrers. La campanya
de les JERC també ha arribat a
altres poblacions de la comarca
d'Osona i a botigues que encara
tenen la seva retolació en castellà. (Pàgina Ó)

Els militants de les JERC canviant el rètol de l'avin-'1 11 !• I'

