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TEMPORAL D’ESTIU ➜ El dia després
La pedregada de dissabte va afectar nombrosos comerços i
cases de Girona. Ahir els veïns van haver de sacrificar el dia de
festa per endreçar les zones afectades i avaluar els danys soferts. A la ciutat la majoria de converses se centraven en la tem-

■

pesta, alguns amb entusiasme perquè «la imatge de la ciutat
era realment impressionant» i d’altres amb resignació per totes les reformes que s’hauran de fer. Uns i altres, no obstant
això, coincidien a definir la situació com a «inusual».

«Va ser com una cascada»
✓ Veïns i comerciants van treballar durant el dia d’ahir per arreglar els desperfectes de la pedregada
✓ L’alcalde en funcions admet que hi havia policies de vacances però lloa la rapidesa dels efectius
Laura Marín, Girona

Girona va despertar ahir amb un
sol radiant i unes temperatures
agradables, pròpies d’un diumenge d’estiu que convida a voltar per la ciutat o conduir cap a
la platja. Tot i això, per a molts
veïns de Girona la jornada va
transcórrer molt diferent. «Bàsicament neteja, treball dur i
avaluació de danys per poder
obrir demà les botigues més o
menys amb normalitat», comentaven diferents comerciants del
carrer Ballesteries amb una frase que defineix bé la situació de
moltes persones afectades per la
pedregada de dissabte.
El Barri Vell i la zona de Sant
Pere van ser dos dels espais més
tocats per l’aiguat i això es notava en les converses de carrer.
Passejant per Girona podies
comprovar com gairebé tothom
feia comentaris sobre l’espectacularitat de la tempesta, sobre
«l’inusual que es patir una pedregada d’aquestes característiques en ple més d’agost» o sobre
el mal que havia fet a les cases i
comerços. El to dels diàlegs variava, això sí, segons els fessin
persones afectades o no. Així,
per exemple, alguns recordaven
amb entusiasme com queia l’aigua pels carrers esglaonats del
Barri Vell, «com si fos una cascada», i altres feien referència a
la falta de recursos que té la ciutat per assumir una «catàstrofe
d’aquesta mena».
El cansament es feia patent
en la cara d’aquells que es van
passar la tarda lluitant contra
l’aigua i la nit treballant per netejar comerços que havian d’o-

DdeG

JORNADA DE TREBALL. Ahir al matí encara es treia gel de dins de les cases.

brir les portes a primera hora
del matí. «Ens vam haver d’espavilar nosaltres sols perquè aquí
no s’hi va presentar cap bomber
o policia per ajudar-nos», explicaven els propietaris de la cristalleria Sala i altres botiguers de
la plaça Catalunya. «No hagués
entrat tanta aigua a les botigues
si els bombers s’haguessin presentat més ràpidament i haguessin destapat l’embornal», es queixa un altre dels propietaris que
comenta que per allà no s’ho va
personar ningú fins passades les
set de la tarda.
Les crítiques a les autoritats
competents i l’Ajuntament també eren molt variades ja que
mentre que els comerciants de
la plaça Catalunya es mostraven
molt descontents amb ells, alguns de Ballesteries i veïns de
la plaça Sant Pere alabaven la rapidesa i l’atenció prestada.
«Aquí només estan netejant els
propietaris, i els efectius de l’Ajuntament estan de festa», es
queixava un veí de la plaça Catalunya que posava èmfasi en el
fet que malgrat ser diumenge
això era una situació d’emergència. «Els bombers van estar aquí fins a la una de la matinada traient aigua i pedra del
carrer i ajudant-nos a treure-la
de les botigues», explicava Toñi,
de la croissanteria Pic-Pic del carrer Ballesteries. «Sense la seva
ajuda jo no hagués pogut obrir
aquest matí», insistia. Per davant
seu, una dependenta de la botiga Amsterdam, Montse Beltran,
criticava la falta de preparació
dels bombers per afrontar situacions com aquesta i trobava

REACCIONS
Montse Beltran (Amsterdam):
«L’aigua ens arribava fins al
genoll i entre les dependentes
i els clients vam haver de
treure el gel de la botiga»
Toñi (Croissanteria Pic-Pic):
«Fins i tot en moments crítics
pots treure coses bones com,
per exemple, conèixer gent
que està disposada a ajudar»
Joan Olóriz: «Es doblaran els
efectius de neteja a partir
d’aquesta nit per intentar que
abans de dimecres tota la
ciutat estigui neta».
Isabel Salamaña: «Hem de
trobar la manera d’aturar
l’aigua que cau de Montjuïc i
afecta Sant Pere»
a faltar «el suport de les personalitats competents i l’ajuda de la
policia». La botiga va quedar plena de pedra perquè la falta de
llum no permetia abaixar la persiana i van ser les «dependentes
i els clients els que van haver de
treure tota l’aigua. Ni tan sols hi
havia un policia per avisar la
gent del perill que suposava entrar en aquest carrer», es queixava.
Al mateix moment que Montse Beltran comentava aquests
incidents, Joan Olóriz, alcalde
en funcions de Girona, va presentar-se a la botiga interessantse per l’estat del comerç i donant
passa a pàgina 12 ☞

Neva als Pirineus en ple mes d’agost
DdeG, Girona

El mes d’agost no deixa de portar-nos sorpreses quant a meteorologia es refereix. Si dissabte
va ser la pedregada que va afectar primer Girona i després diferents punts de Barcelona, ahir
va ser la neu sobre els Pirineus.
Així, les precipitacions del cap
de setmana van convertir-se en
neu en quotes superiors als
2.200 metres al nord dels Pirineus, segons va informar el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les zones afectades van ser
Ulldeter (Ripollès), Salòria
(Lleida) i àrees com el Port de
la Bonaigua i Certescan.
No obstant això, la Direcció
General d’Emèrgencies va donar ahir per finalitzada la situació meteorològica de risc per
pluja, després que la major part
de Catalunya es despertés amb
cels nets. Les pluges d’ahir van
ser mínimes i no van causar
danys.

Comunica als seus clients i públic en general que, amb la finalitat de continuar invertint i millorar la qualitat de servei elèctric, caldria interrompre el subministrament d’energia als termes municipals següents:
BIURE D’EMPORDÀ
Dia: 24 d’agost de 2005
Hora: de 7.40 a 12.30
Referència: 1364237
Sector: Camí de Darnius, De Boadella, Paratge Can Micas.

DdeG

DESTROSSES. L’aigua causa nombrosos danys materials a les cases.

Pel que fa a les previsions per
avui, el Ser vei Meteorològic de
Catalunya considera que el dia
serà assolellat, malgrat que algunes zones del Pirineu podrien
patir precipitacions de caràcter
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lleu i moderat. El vent bufarà de
component nord i oest, moderat
en general, excepte a l’Empordà, on es preveu que bufi tramuntana entre forta i moderada.
Podria arribar als 90 km/h.

BOADELLA D’EMPORDÀ
Dia: 24 d’agost de 2005
Hora: de 7.40 a 12.30
Referència: 1364237
Sector: Camí de la Central, Central
Boadella, De Terrades, Mas Els Pilans,
Mas Romaní.

LLORET DE MAR
Dia: 24 d’agost de 2005
Hora: de 7.45 a 12.15
Referència: 1354543
Sector: Afores, Cala d’en Simon, Camí
Fondo de la Tortuga, Costa Llevant,
de les Falzies, De les Gavines, de Palangre, Dels Sorells, La Tortuga, Llevant, Llevantina, Mediterrani, Punta
Capdells, Tortuga.
SANT FELIU DE BUIXALLEU
Dia: 24 d’agost de 2005
Hora: de 7.45 a 12.15
Referència: 1354543
Sector: Can Cadell.

Preguem que ens disculpin les molèsties que els puguem ocasionar. Per a
qualsevol aclariment poden trucar al 900

77 00 77

INFORMACIÓ

Cian Magenta negro amarillo
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TEMPORAL D’ESTIU ➜ Les imatges
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les gràcies pel gran treball realitzat pels veïns la tarda anterior.
Olóriz va estar passejant ahir al
matí per les zones afectades i va
estar parlant amb els veïns per
fer-los saber que comptaven
amb els suport de l’Ajuntament
i per fer una primera avaluació
dels desperfectes. «Hem de tenir
en compte que era dissabte i que
estem en ple mes d’agost, factor
que dificulta l’actuació perquè hi
ha molts policies de vacances»,
comenta l’alcalde en funcions,
que destaca la rapidesa en doblar efectius i trobar una retroexcavadora. També va assumir
les crítiques que feien referència a la falta de preparació de la
ciutat per afrontar situacions extraordinàries però va assegurar
que «no es poden tenir segons
quins serveis les 24 hores quan no
s’usen perquè suposen una despesa inútil».
Joan Olóriz i Isabel Salamaña,
tinenta d’alcalde de Mobilitat,
Coordinació Territorial i Seguretat de Girona que ahir passejava per la zona de Sant Pere, van
assegurar als veïns que avui al
matí visitarien les zones afectades acompanyats d’arquitectes i
tècnics per avaluar els danys i
per «treure lliçons per prevenir
futurs problemes».
A la plaça de Sant Pere la reacció dels veïns no distanciava
molt de les ja exposades: neteja,
avaluació de danys i resignació.
Allà el fang havia fet més presència que al centre i la brutícia es
feia patent en els baixos de les
cases que a més van tenir altres
danys com canonades trencades, arbres malmesos o electrodomèstics amb motors inutilitzats per l’aigua. «El problema
d’aquesta zona és que rep tota l’aigua que cau de Montjuïc», es
queixen els veïns que consideren que cap dels intents de l’Ajuntament per solucionar el problema de les riades d’aigua que
baixen des d’aquell barri ha funcionat correctament. «L’aigua
baixa per la carretera perquè
aquesta va trencar els canals naturals que repartien les riuades
per diferents parts de la ciutat»,
comenta Pere Ribas, que assegura que si no fos pel material
que baixava de Montjuïc, ni l’aigua ni la pedra haguessin entrat
tant als baixos de les cases.

«Els bombers i
l’alcalde van estar
aquí fins a la una
de la matinada»

LAURA MARÍN

CATIFA VERDA. La gent passejava ahir amb normalitat per uns carrers tenyits de verd per les fulles caigudes a causa de l’aigua.

LAURA MARÍN

NETEJA DE CARRERS. Salamaña supervisa la retirada del fang que es va acumular a Sant Pere.

JOSEP SUCARRATS

FORATS. La calamarsa va foradar sostres i canonades.

■

DdeG

DdeG

SANT PERE. Els veïns van treballar tot el dia per treure fang dels seus locals.
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INUNDACIONS. La gent intentava salvar de l’aigua els seus efectes.
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EL CRIM DE PALAFRUGELL

➜

La investigació

L’acusació imputa al
parricida assasinat i
violència domèstica

Girona rep més de 2 denúncies
per maltractaments cada dia
La Comissió de Violència Domèstica estudiarà el cas de Palafrugell

MARC MARTÍ
MARC MARTI

DdeG

LAURA MARÍN

GIRONA

GIRONA

Francisco G. M. tenia planejat
matar la seva dona. Així ho han
considerat la Fiscalia i l’acusació
particular, que ahir van qualificar
els fets com a assasinat. A més, el
lletrat de l’acusació, Carles Monguilod, considera que el parricida
maltractava la dona i li imputa un
delicte de violència domèstica. La
defensa, representada per Sebastià
Salellas, creu que només existeixen
indicis d’homicidi.
Tant la Fiscalia com l’acusació
particular al·leguen que l’assassí de
Palafrugell havia ameneçat de mort
Silvia Cruz en nombroses ocasions
i no dubten a assegurar que havia
planejat el seu crim. Monguilod,
però, va encara més lluny i acusa
el procesat d’un delicte de violència domèstica. El lletrat basa la seva
qualificació en les declaracions dels
familiars de la víctima, que afirmen que Francisco G. M. maltractava la seva dona.
Sebastià Salellas, però, al·lega que
l’estat mental del parricida l’eximeix de qualsevol responsabilitat
criminal. En aquest sentit, el lletrat va demanar ahir el testimoni
d’un bon nombre de forenses, que

El parricida, ahir a la Bisbal.

hauran de dictaminar si Francisco
G. M. era conscient dels seus actes al moment dels fets.
A més, la Fiscalia li imputa dos
delictes, un d’atemptat contra l’autoritat i un altre de trencament de
mesures cautelars, ambdós conseqüència de la fuga que va protagonitzar. En aquest cas la família
de Silvia Cruz es persona com a acció popular, que també exerceix
Carles Monguilod. El lletrat s’ha
adherit a la petició del fiscal.

Un total de 419 persones han
denunciat la seva parella per
violència doméstica durant els
últims sis mesos a Girona, cosa
que suposa una mitjana de dues
denúncies diàries per maltractaments, físics o psicològics, segons dades de la Direcció General de Seguretat Ciutadana.
Entre aquestes dades destaca
l’espectacular augment de denúncies presentades durant el
passat mes de juny, ja que
aquestes van arribar a 101,
mentre que la mitjana mensual
se situa aproximadament en les
70 denúncies.
A aquestes dades va fer referència ahir, en roda de premsa, el portaveu de la Comissió
de la Violència Domèstica, Carles Cruz, qui va afegir que «s’ha
d’aconseguir que les víctimes
sentin que se’ls fa costat i denunciïn les agressions, ja que
quedar-se a casa no és la solució per evitar un mal major».
Juntament amb el president
de la demarcació de Girona del
Col·legi de Periodistes, Cruz va
presentar ahir la Subcomissió

Cruz i Matarrodona. En primer terme els dos membres de la comissió.

de Mitjans de Comunicació, la finalitat de la qual és «fer un seguiment per observar si els periodistes segueixen el Manual d’Estil que
es va crear al 2001 amb l’objectiu
de donar pautes per tractar la informació sobre violència domèstica», explica Cruz.
Valoració positiva dels jutges

El magistrat va afegir que «Girona va ser pionera en aquest tipus de comissions i des d’aquí s’ha

estès a tot l’Estat». A més, fa una
valoració «positiva» de la «nova
Llei de Protecció de la víctima ja
que imposa legalment el que vam
iniciar nosaltres fa cinc anys».
Matarrodona comenta que «no
es pretén censurar ningú sinó donar pautes per saber com s’hauria d’afrontar aquest tipus d’informació». Els dos membres de
la Comissió van apuntar el cas de
Palafrugell com un dels primers
a analitzar.

festa major

MASSANES

Constructor d’obres

DIVENDRES 1 D’AGOST
22.30 Cantada d’havaneres amb el grup Nuri Berengueras + Ultramar, a
la pista polivalent. Hi haurà rom cremat per a tothom.
24.00 Ball de nit a càrrec de l’ORQUESTRA
ORQUESTRA AMACORD.
AMACORD
A la pista polivalent

FES
A
N
O
B

TA

DISSABTE 2 D’AGOST

SOPAR - BALL TOTS ELS DISSABTES
Tel. 972 86 47 24 (Dilluns no festius tancat)

Restaurant

DIUMENGE 3 D’AGOST

Can Cambrerol, 15 - 17452 MASSANES (Girona)
Tel. 972 86 51 80 - tel. Mòbil 659 21 24 43

Barri Cambrerol, 19
Tel. 972 86 44 66
Mòbil 619 65 99 47
17452 MASSANES

19.30 Sardanes a càrrec de COBLA SELVATANA. A la pista polivalent.
23.00 Concert de Festa Major a càrrec de l’ORQUESTRA SELVATANA, a la
pista polivalent.
Acontinuació GRAN BALL DE NIT, a càrrec de l’
.
i el

12.15 Ofici Solemne a l’ermita de Sant Roc. Oficiat per Mossèn Rossend Roca,
amb l’antic cor Parroquial de Massanes.
13.15 Sardanes a càrrec de la COBLA BAIX EMPORDÀ, a la plaça de
l’ermita de Sant Roc.
17.00 Gran Festa infantil a la pista polivalent.
• AURELIO EL MAGO. Organitza: Grup Amics de Massanes
• CASTELLS INFLABLES I D’ALTRES ATRACCIONS Organitza: Grup de
Joventut Sant Roc

SERVEI DE GRUA
24 h.

19.15 Audició de Sardanes a càrrec de COBLA BAIX EMPORDÀ A la pista
polivalent.
23.00 GRAN BALL DE NIT, de cloenda de la Festa Major 2003, a càrrec
de l’ORQUESTRA
ORQUESTRA GIRA-SOL.
GIRA-SOL

Especialitat en Peix
de llotja de Blanes

DILLUNS 4 D’AGOST
18.00 Tir infantil amb carrabina d’aire comprimit sense mira telescòpica.
A continuació tir amb carrabina d’aire comprimit.

C/ Major, 45 17452 MASSANES
TEL. 972 86 43 47

MANUEL JIMÉNEZ CÓRDOBA
• Electricidad y fontanería

Barri Cambrerol, 1
Tel. 972 87 40 67 - Mòbil 608 43 11 71
17452 MASSANES
(Girona)
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• Calefacción
• Aire acondicionado y climatización
• Soldadura en hierro e inoxidable
C/ Major, 10, 1º 1ª • 17452 MASSANES (Girona)

MANUEL JIMENEZ GALVAN
• Aislamientos térmicos y acústicos
• Falsos techos y divisiones de pladur
• Conductos aire acondicionado
• Aislamientos de tubería y depósitos
con acabado en chapa y aluminio

• Tel.` i Fax 972 86 43 30

Tel. Móvil 661443290/89

Diari de Girona DIMARTS, 26 D’AGOST DE 2003
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ELS MOSSOS L’INVESTIGUEN PERQUÈ CREUEN QUE EL JOVE VA PROVOCAR UN FOC AL NUCLI DE MARTORELL PER UNA REVENJA CONTRA UN VEÍ

Interroguen un sospitós de provocar
la revifalla de l’incendi de Maçanet
La policia compta amb testimonis que mantenen que el van veure fugir del lloc on van començar les flames
DAVID ESTANY

J.L.M.

LES CLAUS

MAÇANET DE LA SELVA

Les investigacions policials per
la sèrie d’incendis que aquest mes
d’agost han castigat el terme municipal de Maçanet de la Selva ja
estan començant a donar resultats.
Els Mossos d’Esquadra han interrogat un resident a la població perquè sospiten que va provocar l’aparent revifada del foc que el 7
d’agost va obligar a desallotjar
2.450 persones i a tallar una carretera i una via fèrria. La policia
compta amb el testimoni d’alguns
veïns que sostenen haver vist
aquest noi fugint de l’indret on van
començar les flames. Els agents
creuen que el jove va calar foc al
bosc per una revenja, ja que mantenia un conflicte amb un altre
home establert al poble.
En opinió dels Mossos, no es troben davant d’un piròman. No es
tracta d’un malalt mental que experimenti un plaer quasi sexual
observant com les flames consumeixen tot allò que surt al seu pas
i com treballen els bombers i els
equips d’emergència entre espessos núvols de fum i el pànic col·lectiu. Aquesta és la manera com els
psiquiatres defineixen els pacients
que pateixen aquesta patologia,
tanmateix no s’ajusta al cas de
Maçanet. La persona que presumiblement va originar el que, en
un principi, es pensava que era una
revillada del gran foc del dia 7 seria un incendiari.
Tenia un motiu per iniciar les
flames. Ho va fer, segons sospiten els investigadors, per revenja.
L’home que ja han identificat els

■ INDAGACIÓ EN PARAL·LEL. Els

Mossos van obrir una investigació per cada foc forestal
que va arrasar boscos i marges a Maçanet de la Selva.
Mentre s’evacuava persones
del seus domicilis, començaven a interrogar testimonis.
■ ENTRE PISTES FIABLES. El

diàleg amb els veïns de les zones afectades va ser profitós
en molts pocs casos. Tanmateix, pel que fa a l’incendi del
nucli de Martorell, van trobar una pista fiable i la van
seguir.
■ UNA RESOLUCIÓ PENDENT.

Indagacions després del foc. Un bomber treballa per extingir l’incendi de Maçanet de la Selva.

agents autonòmics de la comissaria de Santa Coloma de Farners
és un jove d’entre 20 i 30 anys que
viu habitualment a Maçanet de la
Selva. En el moment dels fets, duia
uns pantalins curts, tal com han
assenyalat alguns testimonis.
Aquesta circumstància i la mala relació amb la víctima principal de
la seva acció ha conduït els Mossos d’Esquadra a considerar-lo «el
màxim sospitós».
Però encara no l’han pogut detenir. Tenen indicis que presump-

tament l’incriminen. No obstant,
no són suficients. El primer avís
que van rebre els bombers i la policia situava el foc a prop de la carretera GI-562. Els primers efectius
desplaçats fins allà van comprovar
que era al nucli de Martorell i que
es dirigia cap a una altra via, la
C-35. De fet, poc després van haver d’interrompre el trànsit per
aquesta carretera, al terme d’Hostalric. La superfície cremada no era
rellevant. Els agents es van mobilitzar a tota velocitat i van poder

aturar les flames amb una facilitat
relativa. Els tècnics van calcular
que s’havien carbonitzat aproximadament 70 metres quadrats.
Només 24 hores després, es cremava una extensió similar propera a aquesta àrea. Tampoc va haver-hi dubte en aquella ocasió.
L’incendi havia estat provocat. El
responsable d’aquest delicte havia
apilonat algunes pinyes i les havia encès a la zona de Can Formic,
a tocar del restaurant Can Mateu.
Ningú sol passar per aquella zona

Tots els indicis que havien recopilat els investigadors
apuntaven en una sola direcció. El jove sospitós va ser
identificat i interrogat. Va negar tota implicació amb l’afer
i va evitar ser detingut.
i no va haver-hi testimonis. La policia no ha trobat cap sospitós
d’aquest foc. Els especialistes del
Departament de Medi Ambient ja
van resoldre que el primer foc de
Maçanet s’havia creat accidentalment en una caseta amb llenya.
Els rajos de sol s’havien concentrat sobre la fusta a través del
vidre d’una de les finestres de la
barraca. L’efecte lupa va resultar
dramàtic. Carreteres i vies fèrries
tallats i 2.450 veïns desallotjats de
casa seva.
LAURA MARÍN

LA VÍCTIMA ERA VIVA QUAN LI VAN SECCIONAR I EL MEMBRE VA ESTAR MESOS AL CARRER

El dit trobat a Salt va ser tallat
per la força i estava momificat
Investiguen si algun delinqüent el va perdre en una baralla
J.L.M.
SALT

El dit humà aparegut a la vora
de la piscina municipal de Salt fa
dues setmanes ja estava momificat. Feia mesos que la persona a
la qual pertanyia l’havia perdut. I
havia estat seccionat violentament.
No era el resultat d’una intervenció quirúrgica. L’home o la dona
que el va perdre estava viu llavors.
No obstant, difícilment es podria
tractar d’un accident laboral, ja
que a cap dels hospitals gironins
constava que s’hagués atès una
emergència d’aquest tipus. El més
probable seria que fos el resultat

d’una baralla, potser entre delinqüents, i que la víctima ocultés la
lesió per no comprometre’s davant
dels metges i de la policia.
Els quatre forenses de Girona
que van examinar ahir el dit, després que la Policia Local de Salt el
diposités al jutjat de guàrdia sense haver pogut esbrinar d’on procedia, van coincidir en les seves
conclusions. Era el que s’anomena «un dit traumàtic». L’amputació no l’havia dut a terme cap cirurgià. El tall era groller. No era
regular. Possiblement era conseqüència d’un aixafament. Era el
membre d’una persona d’una mitjana edat.
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Els especialistes, però, no van
poder concretar si era d’un home
o d’una dona. En tot cas, la ferida
era típica. No havia estat manipulada per un facultatiu. Molts accidents laborals acaben amb seccions com aquesta. Va ser una de
les possibilitats apuntades pels experts en medicina legal ahir al matí.
Tanmateix, abans que fos formulada ja havia estat descartada. Ni
un sol hospital de les comarques
gironines havia assistit un ferit
d’aquestes característiques. Però
tampoc s’havia localitzat un cadàver amb un dit amputat.
El ferit va intentar ocultar el que
havia sofert. I, fins ara, ho havia

Sobre la gespa. La part de la piscina de Salt on dos nens van trobar el dit.

aconseguit. Segurament també necessitava amagar altres dades, per
això va refusar anar a un centre
mèdic convencional. El temps
transcorregut des de la secció –diversos mesos– i les elevadíssimes
temperatures d’aquest estiu van
contribuir a momificar el dit. La

calor, en lloc de contribuir a la putrefacció de la carn, la va ressecar. No quedava sang al membre
i es va tornar de color blanc. Com
que la ferida era «bruta» –irregular i abrupta–, els forenses creuen
que la víctima era viva quan va perdre el dit.

10 Comarques
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ESTAVA SECCIONAT PER LA PRIMERA FALANGE, L’UNGLA ERA NEGRA, LA CARN ESTAVA BLANCA I NO TENIA CAP RESTA DE SANG QUAN VA APARÈXER

Dos nens es troben a la vora de la
piscina de Salt un dit humà putrefacte
El Jutjat de Girona ja ha rebut el dit però la policia encara no ha pogut identificar a qui pertany ni qui el va tallar
LAURA MARÍN

LAURA MARÍN
SALT

El Jutjat de Girona investiga el
cas d’un dit humà que va aparèixer la setmana passada en estat de
descomposició a la vora de la piscina municipal de Salt. Dos nens
que s’hi banyaven la tarda de dijous el van trobar. Havia estat seccionat per la primera falange i no
tenia restes de sang. Ho van explicar immediatament als responsables de les instal·lacions, que van
avisar la policia. Els agents ja han
portat el dit al jutjat, però encara
no saben a qui pertany. Els Mossos d’Esquadra van confirmar ahir
que no han rebut cap denúncia per
una mutilació d’aquest tipus. Tampoc els han comunicat que hagi
aparegut un cadàver al qual li falti algun dit.
La macabra troballa no podia
ser més inesperada. Dos menors
que es banyaven a la piscina de Salt
van veure alguna cosa que els va
cridar l’atenció. Estava entre la gespa. S’hi van acostar i van veure el
que era. Es van espantar i van córrer per posar al corrent del que passava la família que regenta la instal·lació. Els responables de la piscina els van seguir per comprovar
si, en efecte, es tractava d’un dit
humà. Així era.
Malgrat que van alertar la Policia Local, s’hi van presentar els
Mossos. Ells van ser els encarregats de recollir el dit, tot i que el
cas el van assumir els municipals.
La carn del dit estava ja blanca.

Tranquil·litat
entre els usuaris
■ La troballa d’un dit per part

A la vora de la piscina de Salt. El lloc exacte on els dos nens van trobar el dit, que encara no s’ha identificat.

L’ungla, en canvi, era negra. Només hi havia els dos terços superiors i no s’hi apreciaven restes de
sang. A primera vista, els agents
van deduir que podria ser d’una
persona jove o d’alguna molt gran.
Difícilment d’un home adult, per
les dimensions del dit. No obstant,
fins ara no s’ha dut a terme cap
examen forense que confirmi o
desmenteixi aquests recels.
Per l’indret on va aparèixer, els
policies i els responsables de la piscina creuen que qui es va desfer del

dit el va llençar des del camp de
futbol, annex a les instal·lacions.
Difícilment podria haver-hi arribat d’una altra manera. A més, sospiten que el van deixar entre la gespa i els matolls de nit. Una actitud com aquesta, a plena llum del
dia, hauria cridat l’atenció dels
usuaris.
De moment no ha resultat possible determinar quan de temps
feia que el dit havia estat seccionat. Tampoc se sap de qui era, ni
qui el va tallar. El fet que es tracti

DENUNCIEN QUE HI HA FARDELLS DE BRUC APILONATS ALS VORALS DE LA VIA

d’un dit podria facilitar la futura
identificació de la persona que el
va perdre. La policia disposa de bases de dades informatitzades que
permeten dur a terme recerques
amb una relativa comoditat. En
funció del dit que sigui, i si el perjudicat és espanyol, se’l pot reconèixer fàcilment.
En ocasions, quan els agents de
la Policia Científica han hagut de
treballar amb dits que ja estaven
putrefactes, han fotografiat les seves marques dactilars perquè si els

d’uns nens a la piscina de Salt
no suposa cap mena de problema o motiu de neguit per
als usuaris habituals. «Nosaltres ens vam enterar que
uns nens l’havien trobat però
no pensem que sigui cap causa per tenir por o per estar
preocupats», afirmen uns
banyistes. «Estem segurs que
el van tirar des de fora, algú
que es devia barallar de nit al
camp de futbol», comenten
uns altres, que afegeixen que
«estem segurs que es tracta
d’un fet aïllat que no té res a
veure amb la piscina». Altres
veien el succés fins i tot com
quelcom curiós i enigmàtic.
agafaven es desfeien. A partir de
les imatges, poden reconstruir el
dibuix de l’empremta i així obtenir el dibuix que deixaria. Amb
aquesta representació, ja es pot
efectuar la recerca amb l’ordinador. A l’Estat espanyol, és la Policia Nacional –l’encarregada d’expedir els carnets d’identitat–, el cos
que compta amb un arxiu amb un
nombre més elevat de referències.
Tant ells com els altres policies tenen mostres de persones amb antecedents.

ELS MOSSOS VAN INVESTIGAR DURANT DOS MESOS

Veïns de Calonge alerten del perill Detenen una parella per
d’incendi a la carretera de Romanyà distribuir haixix i cocaïna
J.M. BARTOMEU

JOSEP M. BARTOMEU

als consumidors de Tossa

SANTA CRISTINA D’ARO

D.R.M.

Veïns de Llagostera, Calonge,
Romanyà de la Selva i Panedes, han
denunciat que els vorals de la carretera que uneix Llagostera i Calonge «estan plens de fardells de
bruc tallat, que són un greu perill
d’incendi forestal». Els denunciants
diuen que no saben exactament
qui els hi deixa, però sospiten que
poden ser treballadors «que els apilonen a les voreres per recollir-los
més tard». Els fardots fa més d’un
mes que hi són.
Veïns i pagesos han mostrat la
seva preocupació perquè «qualsevol guspira o burilla pot provocar un desastre a les Gavarres» i
afirmen que «talar bruc està prohibit, com també està prohibit deixar-lo dins dels boscos en pilons o
als vorals de les carreteres».
Els perjudicats asseguren que
si aviat no s’han retirat els fardells
«denunciarem al jutjat a Medi Ambient i als ajuntaments de Santa
Cristina i Llagostera per haverho permès». Segons han explicat
els veïns, «ja ningú talla bruc per-

BLANES

Fardells. El bruc tallat s’apilona al costat de la carretera de Romanyà.

què no està permès fabricar ni tanques ni parasols», precisament pel
perill d’incendis que comporta.
El regidor d’Urbanisme de Santa Cristina d’Aro, Ramon Vancells,
ha expressat la seva preocupació
i ha assenyalat que «s’enviarà a la
Policia Local perquè hi faci una
inspecció». Per la seva banda fons
del Departament de Governació
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de la Generalitat a Girona han assegurat que «es farà una comprovació amb els agents Forestals».
Les tales de bruc són habituals
a l’hivern a la zona de les Gavarres
per netejar el sotabosc i mantenirlo net de cara a l’estiu. La normativa obliga que, una vegada s’hagi
tallat el bruc, es retiri immediatament.

Els Mossos d’Esquadra de
Blanes van detenir ahir dues
persones com a presumptes autors de diversos delictes contra la salut pública. Francisco
B.G. i Carolina L.N.T., de 40 i
33 anys respectivament i veïns
de Tossa de Mar, estan acusats
de distribuir cocaïna i hatxix a
Tossa.
Segons van informar fonts de
la policia autonòmica catalana,
els mossos de Blanes i la policia local de Tossa de Mar van
detectar des del passat mes de
juny que hi havia un increment
del consum de substàncies psicotròpiques. Per aquest motiu,
el passat 18 d’agost, la unitat
d’investigació de la comissaria
de Blanes va iniciar les seves
perquisicions. Es va determinar
que la venda era al voltant del
carrer Estol de Tossa de Mar.
Així mateix, la policia va centrar les seves sospites en un veí

d’aquest municipi que es feian dir
Patxi com a presumpte distribuïdor de la droga.
Després d’interrogar diversos
ciutadans d’aquesta població del
litoral, els Mossos d’Esquadra van
localitzar i detenir Francisco B.G.,
que ja tenia antecedents, com a
presumpte autor del delicte. En
el moment de l’arrest, la policia va
trobar en possessió de l’acusat un
total de 16 dosis d’una substància de color blanc (presumiblement cocaïna) i una peça d’una
substància de color marró (que podria ser haixix).
Els agents van entrar en un traster del domicili del detingut i van
registrar-lo. En aquesta perquisició, la policia autonòmica catalana va trobar 275 grams d’una
substància marró així com un embolcall de plàstic amb 8 grams
d’una pols blanca. També es va trobar una balança de precisió. També es va detenir Carolina L.N.T. en
descobrir que participava esporàdicament en la distribució. La policia no descarta noves detencions.
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Girona i Comarques
FOC EN UN HABITATGE ➜ Els fets
El foc es va iniciar poc abans de les deu del matí. Tot i que
els bombers no van trigar més de vint minuts en controlar-lo i
apagar-lo, els dos membres de la família que es trobaven al pis
de dalt, on es va originar, no van poder protegir-se del fum i
■

van acabar desmaiats. Els van treure inconscients i els van traslladar a l’hospital on, pel que sembla, estan estables. Els Mossos d’Esquadra s’han fet càrrec de la investigació, encara que
tot apunta que va ser originat per un curtcircuit.

Una nena de nou anys i el seu avi resulten
ferits en un incendi d’una casa de Blanes
Laura Marín, Blanes

Una nena de cinc anys i el seu avi
van resultar ferits greus ahir en
l'incendi d'un habitatge de Blanes, situat al número tres del carrer Cristòfor Colom, cantonada
amb el carrer Josep Tarradellas,
segons van informar els Bombers de la Generalitat de Catalunya. El foc es va declarar, per
causes que encara es desconeixen, quan faltaven deu mintus
per a les deu del matí en una habitació petita que la familia feia
ser vir per guardar alguns estris
domèstics, com la planxa, que alguns veïns apuntaven ahir com
a possible causa de l'incendi.
Al lloc dels fets s’hi va desplaçar, en un primer moment, la
policia local de Blanes que va rebre una trucada dels veïns de
l’habitatge afectat. També hi van
participar els Mossos d’Esquadra i els Bombers, que van destinar-hi sis dotacions. Poc després de les deu i cinc el foc estava controlat i cinc minuts més
tard totalment apagat. També es
va desplaçar al lloc dels fets l’alcalde de Blanes, Josep Marigó,
que va seguir els aconteixements prop dels cossos de seguretat i de la família dels afectats.
L’àvia i el nét surten il·lesos

A la casa, de dues plantes, hi
havia a més de la nena i l'avi, el
germà de cinc anys i l'àvia.
Aquests dos últims, i segons alguns testimonis l'oncle dels
nens també, van poder sortir pel
seu propi peu perquè, pel que
sembla, es trobaven a la planta
baixa i l'incendi s'havia iniciat a
la de dalt.
L'alta temperatura a la qual va
arribar l'habitació, va fondre la
instal·lació elèctrica i la persiana, fet que va provocar una gran
fumera que es va estendre per
tota la casa. Això va fer que la

DdeG

TRASLLAT DELS AFECTATS. La petita de cinc anys va ser portada en helicòpter al Trueta i el seu avi amb ambulància a Can Ruti.

nena, A. G. M., i l'avi, Fèlix G. R.,
de 75 anys, que es trobaven a la
primera planta inhalessin molt
de fum.
Els Bombers de la Generalitat asseguren que cap d'ells va
resultar ferit per cremades però
que sí que van resultar greument intoxicats. La petita va ser
la que es va empor tar la pitjor
part perquè es trobava a l'habi-

• Moble del
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tació just al costat d'on es va iniciar el foc. Els bombers van tenir moltes dificultats per treurela a causa de l'acumulació de fum
que es va generar en aquesta
planta. Finalment la van treure
inconscient i la van intentar reanimar des de l'helicòpter medicalitzat que la va traslladar a
l’hospital Trueta de Girona on va
ingressar amb pronòstic reser-

vat. Fonts de l'hospital van confirmar que la nena estava ingressada a la Unitat de Cures Intensives (UCI) pediàtrica en estat crític. Tot i això, per petició
dels pares des de l’Hospital no
es van donar més detalls.
L'avi va ser trobat al replà de
les escales interiors de la casa,
mig desmaïat. Segons testimonis va ser ell qui va informar de

la situació de la nena. Fèlig G. R.
va ser traslladat a l'hospital Can
Ruti de Badalona, on es troba estable.
Dos Mossos d'Esquadra dels
que van entrar per ajudar els ferits van haver de ser atesos també a l'Hospital Comarcal de Blanes per intoxicació.
passa a pàgina 4 ☞

ANUNCI
La Junta de Govern Local, en la sessió extraordinària de 3 de novembre de 2005, va
aprovar inicialment el Pla parcial urbanístic «Sector Sud (La Torre – Bellot)», redactat
per l’Arquitecte Daniel Mallarach i promogut per l’Ajuntament. D’acord amb l’article 83
del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, el citat acord se sotmet a informació pública, conjuntament amb l’informe ambiental incorporat al Pla, pel termini d’un mes, mitjançant anunci publicat en el BOP, en
el DOGC, en un diari de major circulació a les comarques gironines i en el Tauler d’edictes de l’Ajuntament, període durant el qual es podrà examinar l’expedient a l’Ajuntament en hores d’oficina i es podran presentar les al·legacions que es considerin oportunes. Es publica per al general coneixement.
Les Preses, 4 de novembre de 2005
L’ALCALDE, Daniel Terradellas i Redón
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Girona i Comarques
CRIM A SANTA MARGARIDA ➜ El jutjat decreta secret de sumari

L’autòpsia confirma que l’empresari francès
mort a Roses va ser víctima d’un homicidi
Tot i que el robatori sembla el mòbil més probable, els Mossos investiguen l’entorn de René Ferran
que s’ha decretat secret de sumari i que no es podran donar
detalls del succés fins que no finalitzi la investigació. A més de
la inspecció de l’interior de la
casa, els agents van escorcollar
els voltants de l’edifici i els contenidors per buscar possibles
proves. Ahir a mig matí aquests
contenidors van ser retirats per
poder fer una inspecció més minuciosa.

Laura Marín, Roses

L’autòpsia practicada ahir al
migdia al cos sense vida del ciutadà francès trobat a Roses confirma que va ser víctima d’un homicidi. Els Mossos d’Esquadra
investiguen ara qui pot haver estat l’autor o autors de la mor t
violenta de René Ferran, de 62
anys, i el jutjat de guàrdia de Figueres, que s’ha fet càrrec del
cas, ha decretat secret de sumari després de conèixer els resultats de l’autòpsia. El cos sense vida del ciutadà francès va
aparèixer dissabte a la tarda al
seu domicili del carrer Cap Llevant de la urbanització de Santa
Margarida de Roses.
Després que dissabte a dos
quarts de set de la tarda es procedís a l’aixecament del cadàver, els agents dels Mossos
d’Esquadra van continuar investigant l’entorn de la víctima
i de la urbanització. Tot i que la
hipòtesi principal continua sent
el robatori, la policia indaga en
la vida del ciutadà francés per
descar tar altres motius. Els
veïns de la zona asseguren que
agents de la policia autonòmica
van estar preguntant sobre
René Ferran a tothom que es
trobava a la zona i, fins i tot, van
dedicar-se a trucar als pisos de
l’edifici del 600 –nom amb què
es coneix el bloc d’apartaments
situat just al davant del domicili
de la víctima– per veure qui podia donar detalls sobre el difunt.
Els Mossos van reprendre
ahir al matí les tasques d’inspecció ocular de la casa de la urbanització de Santa Margarida.
Agents de la policia científica
van examinar dins del domicili
qualsevol indici que pogués
aportar-los pistes sobre el que
havia succeït dissabte i agents
dels Mossos de Roses vigilaven
les rodalies. Aquests agents van
assegurar que de moment no hi
havia hagut novetats i que continuaven sense descar tar cap
hipòtesi, tot i que van recordar

Un amic troba el cadàver

LAURA MARÍN

DOMICILI. Un agent dels Mossos davant de la porta de la casa de René Ferran.

LAURA MARÍN

CAP LLEVANT. La policia científica va treballar en la investigació durant tot el dia.
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L’empresari francès René
Ferran, que vivia sol a la casa del
carrer Cap Llevant de Santa
Margarida, va ser trobat mor t
per un amic seu que va anar a visitar-lo dos cops. La primera vegada, cap a les deu del matí, va
pensar que encara dormia i no
va donar importància al fet que
no li contestés. La segona, però,
cap a les dues de la tarda, ja no
li va semblar tan normal que no
respongués i, després d’inspeccionar la casa, es va adonar que
una de les finestres estava trencada i l’interior de l’habitatge
molt desordenat. Va descobrir
el cadàver de Ferran en un dels
dormitoris i tot seguit va trucar
a la policia local de Roses.
La casa de la víctima estava
capgirada i, suposadament, faltaven diners i diversos objectes
de valor, per la qual cosa s’apunta el robatori com a mòbil de
l’homicidi. Segons sembla,
René Ferran presentava cops a
la cara i al cap. Les primeres investigacions de la policia autonòmica feien pensar que els
assaltants es van trobar amb la
víctima, amb qui s’haurien enfrontat propinant-li diversos
cops amb un objecte contundent.
Veïns de la zona asseguraven
que ja ha passat altres vegades
que entressin a robar en algun
apartament de la zona «però si la
gent dorm o no s’hi enfronta no
passa res. En canvi, si et mous,
ells ataquen a matar».

Els veïns no
s’alarmen
excessivament
Els veïns de la urbanització de
Santa Margarida de Roses, on dissabte va ser trobat mort l’empresari francès René Ferran, van lamentar el succés però no es van
alarmar excessivament. No obstant això, hi ha diferents visions
de la notícia, ja que alguns tenen
molt clar que només es tracta d’un
fet aïllat i altres consideren que la
zona s’està tornant perillosa perquè hi ha robatoris molt sovint. A
la cafeteria on René Ferran acostumava a prendre el cafè, els seus
amics no van deixar de fer-ho ahir
al matí, tot i que la tristesa era visible en els seus rostres. «Podria
passar a qualsevol dels que estem
aquí», explicava un assidu del local que va deixar molt clar que no
per això deixaria de pensar que
Santa Margarida era un dels llocs
més tranquils i agradables del
món i que, «estadísticament,
aquest succés no representa una
alarma social».
Altres explicaven que, tot i que
de vegades hi ha petits furts, els
actes violents no són gaire comuns a la urbanització i que el fet
que cada vegada hi viu més gent
durant tot l’any dóna més seguretat. «Molta de la gent que es va
comprar un apartament aquí i només hi pasava un mes, ara ja s’ha
jubilat i ha vingut a viure-hi», expliquen.
A l’altre costat se situaven els
més alarmistes, que asseguraven
que és una zona en la qual els robatoris sovintegen i que cada vegada hi ha més inseguretat. Molts
explicaven els seus propis casos,
en els quals, no obstant això, no
havien perdut coses de massa valor. «Sobretot a l’hivern, quan hi
ha menys gent, els pisos són una
temptació per aquesta gent, encara que a l’estiu també es produeixen robatoris», comentaven.

1906-2006
100 anys d’Escola
Conferència
Seguint amb els actes de celebració del nostre Centenari encetem el Cicle de
Conferències amb la que estarà a càrrec del germà Joaquim Morató, ex-Provincial
dels Germans de les Escoles Cristianes de Catalunya i que tindrà per títol : La Salle,
un innovador que ens invita a la renovació.
Dia: 17 de novembre
Lloc: Auditori del col·legi
Hora: 20 hores
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Comarques

CRIM A SANTA MARGARIDA ➜ La víctima

«René era el típic jubilat francès»
Amics i coneguts de l’empresari diuen que era amable i que no tenia problemes amb ningú
dels que està aquí». Com qualsevol jubilat, René Ferran passava
el dia passejant i xerrant amb la
gent del barri. A més, segons els
seus coneguts estava apuntat al
Club de Petanca, on s’entretenia
practicant aquest esport. «René
no sortia a les nits, no es barallava ni discutiua amb ningú,
era amable i molt tranquil», expliquen els seus amics que asseguren que el motiu ha de ser
un robatori i que «si ell hagués
estat dormint no hauria passat».

L. Marín, Roses

«René Ferran era el típic jubilat
francès retirat a Espanya, com
qualsevol d’aquests que estan
aquí o dels milers que hi ha per
aquestes terres». Aquesta era la
definició que feien els coneguts
de l’empresari trobat mort a la
urbanització Santa Margarida
de Roses. «Ell venia al bar, al
matí es prenia el seu cafè, al migdia l’aperitiu i a última hora de
la tarda, de tant en tant, la seva
mitja copeta de whisky», explica
el propietari de la cafeteria que
freqüentava René Ferran, on
ahir es van tornar a reunir els
amics del difunt, tot i que en
aquesta ocasió no comentaven
«la lliga francesa de futbol» ni les
seves batalletes, sinó el «trist
succés» de dissabte a la tarda. A
l’expressió es notava la tristesa
i el cansament, tot i que cap
d’ells havia deixat de banda la
seva rutina habitual.
René Ferran era un empresari francés ja jubilat que vivia
sol en una caseta amb jardí del
carrer Cap Llevant. Els veïns de
la urbanització expliquen que
havia tingut una botiga a Figueres «i una fàbrica de làmpares a
Portugal i també algun negoci a
Niça, d’on ell venia». Cada matí
anava a prendre el cafè al bar de
l’edifici Xaloc, on es reunia amb

L’amic que el va trobar

LAURA MARÍN

CAFETERIA. La víctima acostumava a prendre el cafè en aquest local.

altres ciutadans francesos. «Freqüentavem molt aquest local perquè és un dels pocs que queda
obert fora de temporada d’estiu»,
i perquè a més és d’un compatriota, explica un conegut del
mor t que afegeix que era una
persona molt tranquil·la i bastant coneguda perquè passejava
molt per la urbanització.
«Ens coneixem tots»

«De fet, en aquest poble ens coneixem tots», explica un altre asidu al local que reitera que René
era el típic jubilat francés amb

una miqueta d’estalvis que ha
triat un poble tranquil de la Costa Brava per retirar-se a descansar. No obstant, Ferran feia ja
molts anys que s’havia mudat de
la seva Niça natal per muntar la
seva botiga de Figueres.
«En aquest bar es reunien i
feien petar la xerrada amb els altres jubilats francesos. Explicaven les seves històries i discutien
de futbol i de la Lliga francesa»,
explica el propietari que intenta
deixar clar que la seva mort es
tracta d’un incident aïllat que
«podria haver passat a qualsevol

Un dels amics de René Ferran especialment afectat era el
que l’havia trobat mort. Segons
explicaven a la cafeteria, l’home
havia trucat diverses vegades al
difunt i, al veure que no el contestava, va anar a la cafeteria per
informar que que alguna cosa
no anava bé. Llavors, amb un altre company van acostar-se al
domicili de l’empresari i van
comprovar que hi havia una finestra trencada i molt de desordre dins.
El mateix amic, que també va
apropar-se ahir a la cafeteria, comentava que s’havia apropat a
buscar a René cap a les deu per
anar a fer el cafè i que va entrar
com sempre per la porta de darrere però que en veure que no

contestava ni responia al telèfon
–que ell sentia des de fora– va
pensar que estava profundament dormint i el va deixar «descansar». Més tard, entre una i
dues, «vaig tornar a venir i no
em va contestar. Llavors vaig
veure que hi havia alguna cosa
que no anava bé i vaig trobar la
finestra trencada i vaig trucar a
la policia», explica amb veu trista i afirmant en tot moment que
tot allò ja ho havia dit als Mossos d’Esquadra.
Entre la por que genera un
succés com aquest als veïns de
l’afectat i la tranquil·litat de ser
cada vegada més les persones
que passen tot l’any a la urbanització, els coneguts de René
Ferran feien comentaris del seu
amic però tots coincidien en repetir un i altre cop que era una
«persona molt amable». Molts
dels veïns del bloc d’apartaments proper al seu domicili no
el coneixien o només sabien qui
era de veure’l pel barri però tots
asseguren que Santa Margarida
és una urbanització en la que ja
hi ha hagut més que un altre ensurt per robatoris, tot i que mai
havia anat tant lluny. No obstant,
creuen que no s’ha d’aixecar l’alarma social «perquè Santa Margarida no és una barriada especialment perillosa».

TORROELLA DE MONTGRÍ

PLATJA D’ARO

Els masos medievals obren les
portes per recordar la seva història

La policia busca el propietari del
vehicle que va atropellar una parella

Es recorden fets i anècdotes que van passar als seus habitants
C.Torramadé, Torroella de Montgrí.

La història dels masos medievals de la plana del Baix Ter és
també un testimoni localitzat
del que va succeir a Catalunya:
la pesta negra, la guerra d’Independència, les guerres de
Joan II, les incursions dels pirates o el sistema feudal. El
dissabte passat, l’Associació
de Masos de Torroella de
Montgrí i l’Estartit (AMTE) va
oferir una visita guiada per tres
masos dels molts que hi ha escampats al municipi: Santa Maria del Mar, a l’Estartit, Torre
Quintaneta, a les Dunes, i Torre Ferrana al veïnat de Sobrestany.
Alhora, cada una d’aquestes
edificaciones de pedra centenària posseeix les seves pròpies històries o fàbules, trasmeses per la tradició oral de
les famílies. Dels fets ocorreguts ja en parlen els escrits i
documents que s’han trobat en
els masos, esglésies o arxius.
Així, Santa Maria del Mar,
una ermita que consta d’una
ésglésia i d’un mas adossat del
segle XVII, apareix ja documentada el 833. El mas Torre
Quintaneta és citat en documents del segle XV com la Torre Ferrana. Ara bé, fora dels
fets històrics i la fredor de les
dades, el que veritablement

R. Seligrat, Platja d’Aro.

La Policia Nacional continuava
buscant ahir al vespre el propietari del vehicle que va atropellar
a Platja d’Aro una parella de nacionalitat belga en un pas de vianants i que suposadament hauria
fugit corrents amb el seu acompanyant. El sospitós que serà acusat d’un delicte contra la seguretat del trànsit i eludir el deute al
socor, podria estar localitzat i s’es-

pera que la seva detenció tingui
lloc en les properes hores. El propietari del vehicle també estaria
impliat en un altre accident que
va tenir lloc el mes d’agost a Sant
Feliu de Guíxols.
D’altra banda, la dona atropellada seguia ahir a l’hora de tancar aquesta edició ingressada a
l’hospital de Palamós amb una
fractura de vèrtebres. L’home noomés presentava contusions.

EDICTE

CARLES TORRAMADÉ

TORRE FERRANA. En Miquel, explicant històries del seu besavi masover.

entusiasma es sentir les vivències dels habitants d’aquests
indrets quan expliquen, per
exemple, que no hi havia llum
elèctrica i a Girona s’hi anava
a peu. Això va fer en Miquel
Pellicer, besnét del masover de
Torre Ferrana.
També, quan encara hi havia llops al Montgrí, a mitjan
segle XIX. Fou aleshores quan
el besavi d’en Miquel va veure
com els llops van entrar-li al corral per alimentar-se i quasi
maten tot el ramat de xais per
poder fugir. O quan van arribar
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els bandolers que volien cremar-li el forn que tenien a casa
seva si no els donava fins a vint
unces d’or. La història, segons
explicava l’àvia a en Miquel, va
acabar amb la mort de quatre
bandolers –enterrats als xamfrans del mas amb un ganviert
a la boca perquè ser vís d’escarni– i la detenció dels altres.
Històries que passen de
pare a fills als masos de Torroella i l’Estartit i que l’AMTE vol recollir en un llibre per
reflectir la riquesa de la tradició oral.

El ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en sessió plenària de data 7 de novembre de 2005, va
acordar:
1r.– Aprovar provisionalment les modificacions de les següents ordenances fiscals:
Número 1: General de gestió, inspecció i recaptació
Número 2: De les taxes per a la realització d’activitats jurídico-administratives de competència
comarcal i per la utilització privativa o l’aprofitament especial de béns del domini públic comarcal.
Número 3: Taxa pel proveïment d’aigua en alta als municipis de la Jonquera, Sant Climent
Sescebes, Masarac, Espolla i Capmany.
Número 4: Taxa pel proveïment d’aigua en alta als municipis de Navata, Lladó i Cistella.
Número 5: Taxa per a les instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves regulades per la
Llei 38/1991, de 30 de desembre.
Número 6: Taxa per a la inspecció administrativa de les instal·lacions destinades a infants i joves, a
centres d’ensenyament i a entitats, associacions i grups d’infants i joves per a la realització d’activitats educatives en el temps lliure i activitats de lleure.
Número 7: Reguladora de la taxa per a la prestació del servei comarcal de tractament de residus
sòlids urbans a l’abocador controlat de Pedret i Marzà.
Número 8: Taxa per a l’obtenció de la fitxa d’acceptació d’entrada o de transport de residus a l’abocador comarcal de Pedret i Marzà.
Número 9: Taxa per al servei de recollida de residus especials i deixalleria mòbil de l’Alt Empordà.
Número 10: Taxa per a la utilització de la deixalleria comarcal de l’Alt Empordà.
Número 12: Reglament general dels preus públics.
2n.– Aprovar provisionalment la imposició de les ordenances fiscals següents:
Número 11: Taxa per al servei de recollida selectiva de paper i cartró, vidre i envasos lleugers en
empreses o usuaris privats.
3r.– Exposar al públic els acords precedents mitjançant edictes a tauler d’anuncis de la Corporació
durant el termini de 30 dies, edicte al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i a un dels mitjans de premsa escrita diària, a fi que els interessats puguin
examinar l’expedient i presentar les reclamacions que es considerin adients. Transcorregut el període indicat sense haver-se formulat cap reclamació, els acords adoptats restaran aprovats definitivament.
El president, Jordi Cabezas i Llobet.– Figueres, 8 de novembre de 2005.
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Girona Salt
J. Badenes/L.Marín, Salt.

L’incendi de la nit de dimarts en
un habitatge al carrer Àngel
Guimerà de Salt ha posat al descobert els «pisos pastera» en diversos edificis. Segons els veïns
del sector, a l’immoble s’hi arriben a reunir una vintena de persones en alguns casos. A més
expliquen que a les nits els mateixos ocupants relloguen els
llits perquè hi puguin dormir altres persones.
Fonts de l’Ajuntament havien
assegurat que l’immoble cremat
estava desocupat i no té d’alta ni
la llum ni el gas. Els veïns de l’edifici 146 del carrer Àngel Guimerà i dels edificis propers expliquen, no obstant, que en
aquell pis hi entrava molta gent,
sobretot a passar-hi la nit. «Fa
temps que van trencar els vidres
de la porta principal per facilitar l’entrada a l’edifici i van
forçar la porta dels baixos», va
assegurar una veïna que afegeix
que «fa molt de temps que estem
presentant queixes a l’Ajuntament i que hem anat a preguntar als bancs per veure qui era el
propietari, però ningú sabia res»,
es queixa. La dona, que es vol
mantenir en l’anonimat, va comentar que temen perquè situacions semblants es repeteixin i es mostra satisfeta perquè
finalment no hi hagués ferits
greus. La por i el neguit eren
signes evidents en les converses dels veïns «perquè tot plegat
podria haver estat molt pitjor»,
afirmen.
Els veïns dels baixos que es

La normativa per
evitar allotjaments
massius no ha
servit de gaire
■

Temen que es
repeteixi un foc
amb pitjors
conseqüències
■

SOCIETAT

L’incendi al carrer Ángel Guimerà de Salt
posa al descobert més «pisos pastera»
Els veïns denuncien que alguns habitatges arriben a tenir fins a una vintena d’inquilins

LAURA MARÍN

TRASTOS CREMATS. Qualsevol persona podia accedir ahir al matí a l’interior del pis cremat.

van incendiar asseguren que ja
feia un any que estava habitat.
Hi vivien regularment tres persones, totes immigrants, però
en alguna ocasió n’hi havien
dormit fins a vint. L’Ajuntament
afirma que ja s’havia requerit al
propietari tancar l’accés i que no
es tenia constància que hi visqués ningú.
Salt té una població immigrada que arriba al 30% de la
seva població i és un dels municipis de Catalunya amb un percentatge més gran d’estrangers.
L’Ajuntament de Salt ha intentat
reduir l’impacte de la immigra-

EL NAS DE LA BRUIXA

R

TOT I TAN LLOABLES propòsits del

regidor responsable, l’Ajuntament de Girona ha permès com
a mínim un desfici d’aigua per
any: el 2003 al carrer Cerverí,
el 2004 al pàrquing DevesaGüell, el 2005, a la rotonda de
Santa Eugènia i el 2006 a la finca Serra-Mota, les aigües del
freàtic alliberades en ocasió de
la construcció de sengles pàrquings subterranis han anat a
parar directament al clavegueram.
Aquesta setmana, el director
general de l’aigua ha anunciat
que el país viu una de les pitjors
sequeres dels darrers 125
anys. Amb només el 39% de reser ves d’aigua, s’estan elaborant ja arreu plans d’emergència i restriccions. Mentre això
passa, en la presentació del
gran projecte de construcció
de la nova seu de la Generalitat
i el pàrquing adjunt, que comportarà l’extracció de milers i
milers de litres d’aigua del freàtic, l’Ajuntament va anunciar
que l’aigua es canalitzarà cap al
riu perquè d’allà vagi cap al mar
(«que es el morir», hi afegiria
Jorge Manrique).
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en aquest barri de Salt hi ha
molts habitatges dels anomenats «pisos pastera». Els afectats recorden casos en què fins
i tot s’ha arribat a llogar sofàs
per dormir.
Rellogar els llits

Segons els veïns, viuen prop
d’una vintena de persones en un
habitatge. Normalment són els
mateixos immigrants els que relloguen els llits. De dia no hi són
i acostumen a arribar amb furgonetes quan és de nit. Des de
fa anys, aquest efecte ha provocat molt malestar i queixes con-

COMERÇ
JORDI Vilamitjana

Freàtic
esponent a
la pregunta
de com es
pot organitzar un
barri perquè sigui
sostenible, el senyor Enric Pardo, regidor de Sostenibilitat de
Girona declarava a la Revista
La Punxa núm. 38 del Col·legi
d’Aparelladors Tècnics que de
dues maneres: «La primera,
amb planificació urbanística
(...). La segona, amb l’aprofitament de l’aigua del freàtic». I
afegia: «L’aigua del freàtic surt
per tot arreu a Girona, i en canvi estem consumint aigua que
prové dels embassaments, uns
embassaments que també han
d’alimentar altres pobles que a
diferència de nosaltres no tenen el recurs del freàtic». I concloïa: «Tota l’aigua que es pot
consumir del freàtic, i això en
la planificació d’un barri és de
bon fer, és aigua que estalviem
en el curs principal del riu i a
tots els pobles que hi van associats».

ció i aplica els barems recomanats per la Generalitat a l’hora
de llogar un pis, que no permet
que en una superfície de 80 metres quadrats s’hi empadronin
més de 9 persones. La normativa no ha ser vit de gaire de moment perquè no ha aconseguit
ni aturar la concentració massiva de persones en pisos, ni les
queixes ni temors dels altres
veïns.
La presència d’okupes als habitatges abandonats no és la
pràctica més habitual a Salt,
concideix la policia i els veïns.
Els residents asseguren que

tinuades.
Per evitar aquest clima de
crispació, entitats que tracten
amb immigrants han demanat la
col·laboració dels ciutadans.
L’Ajuntament de Salt va continuar ahir les tasques de neteja de l’edifici afectat per un incendi dimarts a la nit. El pis, que
en principi estava deshabitat,
estava embargat per un banc.
L’àntic inquilí, que feia un parell
d’anys que havia mar xat de la
zona segons els veïns, va ser localitzat la nit de dimarts i es va
apropar a la zona dels fets, on va
estar parlant amb la policia que,
segurament, pretenia trobar alguna dada que aclarís les causes de l’incendi.
Una brigada de l’Ajuntament
es va desplaçar a l’edifici a primera hora del matí per retirar
part del mobiliàri i altres trastos
vells que la nit anterior havien
llançat al pati interior. No obstant, el pis afectat continuava
ple, amb símptomes evidents
que hi havia hagut moviment
humà. «No han tret ni la meitat
de les coses i això és molt perillós
perquè qualsevol espurna podria
declarar un altre foc», assegurava una veïna. La dona mirava
des de la finestra de darrere des
d’on es veia el lavabo tot ple de
mobles de fusta i cartrons.
A més, durant tot el matí, la
zona va estar desprotegida i
qualsevol persona podria haver
entrat dins del pis cremat. Ni
tan sols hi havia un cordó policial i la policia, segons els veïns,
passava per Àngel Guimerà per
controlar la zona però no es van
aturar.

Pere Rigau obre una
nova botiga a Girona
L’empresa gironina Carns
Pere Rigau va obrir ahir la
seva nova botiga a Girona,
després de 25 anys d’experiència a Salt. L’establiment es
troba ubicat a la Gran Via Jaume I, número 68. L’empresa
ha obtingut recentment el reconeixment de la “Q” de qualitat en la manipulació de la
carna de porc. L’any 1980 Pere
Rigau va obrir el seu primer
punt de venda al carrer Major
de Salt.

GLOBAL PRESS

INAUGURACIÓ. Els treballadors de la nova botiga amb Pere Rigau al centre.

GUARDONS

ACTIVITATS

Pilar Pla i Mifas s’emporten la desena
edició dels premis Sant Fèlix del Bisbat

Tanquen la inscripció
al Curs de tècnic de so

El jurat de la desena edició dels
premis Sant Fèlix del Bisbat de
Girona va decidir atorgar el
guardó a Pilar Pla, delegada de
Mans Unides a Girona, per la
seva trajectòria personal en tasques humanitàries i a l’entitat
Mifas, per la tasca social que
desenvolupa en favor de les
persones amb discapacitat.
El lliurament del guardó, un
campanar de bronze original de

l’artista Josep Perpinyà, serà el
dimar ts dia 24 (Festivitat de
Sant Francesc de Sales, patró
dels Periodistes) a dos quarts
de vuit del vespre a la seu del
Bisbat de Girona. L’acte serà
presidit pel bisbe de Girona i altres autoritats. Aquest premi és
atorgat per la Dlegació de Mitjans a entitats i persones que
destaquen per la seva tasca humana i social.

La Casa de la Música Popular
de La Mirona de Salt ja ha cobert totes les places pel segon
Curs de tècnic de so –que s’ofereix com a iniciació–. L’oferta ha estat coberta amb un
temps rècord i per tant donen
la inscripció per tancada. Tot i
així, i a causa de l’èxit d’aquestes dues edicions, ja s’està treballant amb la idea de fer-ne
una tercera, que s’anunciarà
properament.
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Comarques

SUCCESSOS

Un cotxe incendiat
obliga a tallar la
variant de Castellfollit
Un camió també es crema a Llagostera
DdeG, Olot/Girona.

L’incendi d’un turisme al mig
del viaducte de l’autovia A-26, a
Castellfollit de la Roca, a la comarca de la Garrotxa, va encendre ahir totes les alarmes ja
que, en un primer moment, els
bombers no sabien amb certesa si el cotxe, un turisme Renault 19 amb la matrícula de Girona, es trobava a dins dels túnels o no. Finalment, el sinistre
va quedar en poca cosa –no va
haver-hi ferits–, però va obligar
la policia de trànsit a desviar la
circulació per la vella carretera
N-260 entre els municipis de
Montagut i Oix i Castellfollit.
El cotxe incendiat circulava
en direcció a la ciutat d’Olot
quan, al viaducte, el motor del
turisme es va encendre. L’habitacle del cotxe també va quedar
afectat. Dels cinc vehicles que
els Bombers de la Generalitat

Només hi van
haver d’intervenir
2 dels 5 vehicles de
Bombers enviats a
Castellfollit
■

van mobilitzar, finalment sols va
ser necessari que n’inter vinguessin dos. Passats 2/4 de 12
del matí, els bombers van donar la situació per controlada.
Ara bé, segons el Servei Català
de Trànsit, fins cap a la 1 del
migdia no es va normalitzar la
circulació en el ramal de l’autovia en sentit Olot, ja que un dels
dos carrils existents va estar tallat fins que una grua no es va
poder emportar el cotxe sinistrat. El foc, que es va originar a
les 10 i 51 minuts del matí al
punt quilomètric 77 de l’A-26,
també va mobilitzar efectius del
Consorci de Transport Sanitari.

LAURA MARÍN

A LA C-65. El camió frigorífic que es va encendre al pas de la carretera per Llagostera quedar en aquest estat.

«Com una explosió»

Ahir va haver-hi un segon ensur t a les carreteres de la demarcació de Girona, concretament al punt quilomètric 8 de la
carretera comarcal C-65 a l’alçada del municipi de Llagostera, a
la comarca del Gironès. Es va
encendre un camió frigorífic –el
seu conductor no va pas prendre mal– just abans de la bifuració per a anar cap a Girona o
bé cap a Barcelona.
El xòfer va explicar als bombers que, abans del foc, va sen-

MARC MÍNGUEZ

A POCS METRES DELS TÚNELS. Hi havia el cotxe incendiat a Castellfollit.

SANITAT

La nova Unitat d’Endoscòpies de l’Hospital Josep
Trueta entra en servei amb el doble d’espai
El servei fa cada any unes 6.000 colonoscòpies i gastroscòpies i unes 500 broncoscòpies
C.T.T., Girona.

La Unitat d’Endoscòpies de
l’Hospital Universitari de Girona
Doctor Josep Trueta està ja en
funcionament des de que la setmana passada es va fer el trasllat
del servei a la nova ubicació, a la
cinquena planta. Amb el canvi
d’emplaçament, la Unitat augmentarà la seva superfície i permetrà que es faci una modificació
dels aparells i una inversió en tecnologia, que significarà una millora tant en el diagnòstic com en
el tractament de malalties digestives i respiratòries. Actualment,
a l’Hospital Doctor Josep Trueta
es realitzen cada any unes 6.000
endoscòpies digestives –entre
colonoscòpies i gastroscòpies– i
prop de 500 broncoscòpies a pacients.
Amb el nou emplaçament el
servei ha vist duplicat l’espai que
disposava fins ara, ja que ha passat de 230 metres quadrats a
539,2 metres quadrats. La nova
Unitat d’Endoscòpies disposa de
quatre sales i set punts d’obser-

Les obres han
tingut un cost
de 448.465 € i han
estat finançades
per l’ICS
■

tir una mena d’«explosió». Els
Bombers de la Generalitat van
enviar tres dotacions al lloc dels
fets, al voltant de les dotze del
migdia, per apagar les flames.
L’incendi no va afectar la vegetació de vora la carretera ni
tampoc va provocar retencions
de trànsit destacables. Ara bé,
aquest sinistre sí va motivar que
hi hagués circulació lenta durant una estona ja que, dels tres
carrils que la carretera té en
aquest punt en direcció a la ciutat de Girona, dos van quedar
ocupats pels efectius dels bombers i els mossos d’esquadra de
trànsit.
de l’interior de l’organisme del pacient, mentre se li està realitzant
una prova endoscòpica.
Aquesta tècnica és molt important en l’estudi de certs tipus
de càncers digestius, és a dir, per
conèixer quin és el seu grau d’evolució i per poder aplicar el millor tractament. Actualment a Catalunya hi ha molt pocs centres
de salut que disposin d’aquesta
tècnica que tindrà el Josep Trueta. Aquests nous aparells és previst que arribin a l’hospital a finals
d’aquest any.
El cost de les obres i inauguració

MARC MARTÍ

SERVEI D’ENDOSCÒPIA. Una pacient a punt de sotmetre’s a una prova en la nova unitat de l’Hospital Josep Trueta.

vació post exploració-Hospital de
Dia. La unitat té molta il.luminació, ja que totes les sales –menys
els punts d’exploració per a pacients– tenen obertures a l’exterior, segons indiquen des del centre hospitalari de la ciutat de Girona.
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A més a més, la nova Unitat té
una sala exclusiva d’endoscòpia
terapèutica que estarà dotada
d’un equipament d’alta ergonomia i radiologia digital incorporada, que permetrà realitzar de manera mixta radiologia i endoscòpia.

Una de les millores més destacades, segons indiquen des de
l’hospital Doctor Josep Trueta,
serà la incorporació de l’ecoendoscòpia, una nova tècnica
diagnòstica i terapèutica que permetrà realitzar ecografies de certes parts de l’aparell digestiu des

Les obres de la nova Unitat
d’Endoscòpies han tingut un cost
de prop de 448.465 euros i han estat realitzades per l’empresa Teyco i finançades per l’Institut Català de la Salut –ICS–.
La consellera de Salut de la Generalitat, Marina Geli, va inaugurar en una de les darreres visites
que va fer a l’Hospital Josep Trueta de Girona aquesta nova Unitat
d’Endoscòpies. Geli va explicar
en aquell moment –a principis del
mes d’abril– que aquest servei
del Trueta té un volum d’activitat
superior a centres com l’Hospital
de Bellvitge. La consellera també
va indicar que el del centre gironí és un dels serveis d’Endoscòpies més punters de Catalunya i
que és un dels grans serveis de
l’Hospital Josep Trueta de Girona.

A finals d’any
es disposarà de
l’ecoendoscòpia,
una tècnica que
tenen pocs centres
■
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Espanya/Internacional

■ Com en una de les millors novel·les de ficció, la història de
Natascha Kampus es va desvelant per capítols. En molts apareixen dades que indueixen a pensar que la jove austríaca havia mantingut una relació amb el seu segrestador i que, fins i

tot, s’havia arribat a identificar amb ell. Aquesta resposta és
coneguda com la síndrome d’Estocolm, una reacció poc estudiada però que els psicòlegs defineixen com a natural en casos
de segrest ja que tota persona «necessita uns referents».

Un mecanisme d’autoprotecció
La síndrome d’Estocolm és una de les respostes emocionals que pot presentar una persona segrestada
Laura Marín, Girona

El cas de Natascha Kampus, la
noia austríaca segrestada durant vuit anys, ha despertat l’interès del món en general i dels
psicòlegs en par ticular. Tot i
que ella es mostra «sencera» i
molt «adaptada» a la seva nova
situació, la majoria de persones
que han tractat amb ella assenyalen que pateix –o ha patit–
una clara síndrome d’Estocolm.
Aquest terme ha sorgit molt en
les informacions que sobre el
cas han aparegut els darrers
dies però els mateixos professionals assenyalen que encara
és una «malaltia» desconeguda
per a la majoria i molt difícil
d’estudiar. «Des d’un punt de vista psicopatològic no és un quadre
que estigui identificat en els sistemes actuals de classificació de
les malalties mentals, per tant és
un quadre que no té una descripció sistematitzada ni tampoc
s’han estudiat massa les causes
que el provoquen o el procés pel
qual la persona arriba a presentar aquesta síndrome», explica la
doctora Beatriu Caparrós, professora titular de Psicopatologia
a la Universitat de Girona.
La síndrome d’Estocolm es
podria definir com una de les
múltiples respostes emocionals
que poden presentar els segrestats arrel de la vulnerabilitat i
extrema indefensió que produeix el captiveri. En paraules
de la doctora Caparrós, «és el desenvolupament d’un vincle afectiu que estableix una persona que
està privada de llibertat envers
el seu segrestador».
A més a més, hi ha un procés
d’identificació de la víctima amb
el captor. «Des del punt de vista
psicòlògic és una estratègia de la
persona per intentar adaptar-se
a aquesta situació tan traumàtica», explica Caparrós, qui afegeix que «tot plegat té l’objectiu
d’establir un equilibri en la nostalgia tant a àmbit fisiològic com
a àmbit conductual, cognitiu i
emocional». En definitiva, un
mecanisme de protecció que
adopta la persona segrestada
per tal de sobreviure a la situació que se li presenta.
Diferents fases

La professora de la Universitat de Girona divideix el procés
en dues par ts. «En un primer
moment la persona sol patir un
estat de xoc, una reacció d’alarma. La persona té molta por perquè percep un risc per la seva
vida».
A tot això se li afegeix el vessant d’incontrolabilitat i d’imprevisibilitat que col·lapsen la
persona i que la porten a donar
una sèrie de respostes molt vegetatives que es mostren a través de palpitacions, dilatació de
les pupiles, tensió... «És a dir, la
persona es prepara per fugir o per
atacar», conclou Caparrós. Un
cop «passada aquesta primera
fase de resposta tan exagerada de

De l’eufòria a
l’ensorrament
emocional

EFE

ÀUSTRIA. Wolfang Prilkopil va tenir segrestada vuit anys Natascha Kampus al soterrani de casa seva.

l’organisme, suposo que el procés
por ta a una valoració de la situació i intentar adaptar-se a
aquesta».
Per això la persona comença
a valorar quina és la demanda
de l’ambient. «Jo crec que és en
aquest cas quan apareix la síndrome d’Estocolm com un procés
per protegir-se», continua la doctora. La persona està privada de
llibertat, no sap què pot passar,
no hi ha estimulació sensorial o

social i ha perdut una mica tots
els referents. «Si hi ha contactes
amb el segrestador, condició indispensable perquè es doni la síndrome, és l’únic referent que té
aquesta persona», recorda Beatriu Caparrós, qui comenta que
el segrestat també pot pensar en
la família, els amics, la feina, etc.
però depenent del que duri el
captiveri, «aquests referents es
perden». A més, també poden influir en el procés d’identificació

les motivacions del segrestador
i el nivell de simpatia que desperti en el segrestat, ja sigui per
motius religiosos, polítics, socials, etc.
La doctora Caparrós assegura que aquest és «un procés que
podríem considerar natural perquè la persona necessita protegirse i tenir algun tipus de referent».
D’alguna manera, la persona segrestada es construeix el seu
«món» dins la nova situació.

El poc que els pares de Natascha
Kampus han dit sobre aquest peculiar assumpte és que la noia ha
superat de manera sorprenent el
calvari que ha patit durant vuit
anys. Les seves paraules, lluny de
sorprendre, segueixen el guió
d'allò previst per psicòlegs i psiquiatres. Després d'un segrest,
«la víctima acostuma a travessar
una etapa d'eufòria desmesurada
i intenta recuperar tot allò que no
va poder viure durant aquest
temps», explica la doctora Beatriu
Caparrós. Però lentament, l'entusiasme es va esvaint i apareixen
les cefalees freqüents com són
malsons, depressió, falta d'iniciativa, insomni, inestabilitat emotiva, irritabilitat, tristeses i diverses
somatitzacions com esgotament
general, malalties psicosomàtiques i envelliment precoç.
És el quadre clínic que el psicòleg
colombià Emilio Meluk va detectar després de realitzar un estudi
de camp –publicat en un volum titulat El segrest, una mort suspesa–, sobre 86 persones que havien estat segrestades a Colòmbia i a un nombre similar de les famílies d’aquests segrestats. El
mal s'anomena la síndrome del
supervivent. Segons aquestes
premisses, probablement, a no
molt llarg termini, Natascha s'ensorrarà.

HISTÒRIA

El psicòleg Nils Bejerot va
batejar la síndrome després d’un
segrest en un banc d’Estocolm
Els quatre segrestats van defensar els seus captors
DdeG, Girona

La síndrome d’Estocolm ha estat
anomenada d’aquesta manera
des del robatori del banc Kreditbanken, a Norrmalms, Estocolm,
que va transcórrer entre el 23 i el
28 d’agost de 1973. En aquest cas,
les tres dones i l’home víctimes
del segrest van defensar els seus
captors fins i tot després d’acabar
el seu captiveri, que va durar sis
dies. Es diu, fins i tot, que una de
les dones segrestada s’havia compromès amb un dels captors. En
sortir, van mostrar també una
conducta reticent davant els procediments legals.
Una dels ostatges, Kristin Ehnemark, havia declarat que se
sentia segura amb els atracadors,
però temia que la policia pogués
causar problemes utilitzant mètodes violents. Aquest va ser el començament de la síndrome d’Estocolm. El terme va ser encunyat
pel criminòleg i psicòleg Nils Be-
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jerot, col·laborador de la policia
durant el robatori, en referir-se a
la síndrome en una emissió de notícies. Va ser llavors adoptat per
molts psicòlegs a tot el món.
Potser un altre cas igual de sorprenent va ser el de Patricia Hearst, filla del magnat de la premsa nord-americana a principis de
1974 per l’Exèrcit d’Alliberació
Simbionès. La jove va acabar enamorant-se d’un dels segrestadors
i es va unir al grup de revolucionaris, participant en atracaments
armats, fins que va ser capturada
i sentenciada, encara que el president Jimmy Carter la va indultar posteriorment.
La síndrome d’Estocolm ha
servit de base per a la identificació altres trastorns com la síndrome de la Dona Maltractada,
en què la persona que rep maltractaments físics o psicològics
de la seva parella no els reconeix
com a tals i continua defensant-lo.

DdeG

BANC KREDITBANKEN. Un dels segrestadors amb les seves víctimes.
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Girona Salt Sarrià

MOSTRA

SUCCESSOS

SOLIDARITAT

Sarrià organitza la
primera fira comercial

Dos incendis a Salt
mobilitzen els bombers

Organitzen la primera
Nit del Voluntariat

El pavelló municipal de Sarrià
de Ter acull aquest diumenge
la primer fira comercial, organitzada conjuntament entre l’Associació de Comerciants i l’Ajuntament de Sarrià
de Ter. Aquesta primera fira
té com a objectiu principal donar a conèixer el comerç local
dins del mateix municipi, entenent que existeix una riquesa prou important de varietat de productes.

Dos incendis van afectar ahir
al migdia dues botigues de
Salt. Primer es va calar foc en
una fregidora de grans dimensions d’una pastisseria
del carrer Abat Oliva. Pocs
minuts després va haver-hi un
curtcircuit en una copisteria
de la plaça Catalunya. Els treballadors van haver de ser desallotjats. En els dos focs hi
van inter venir dos camions
dels Bombers.

La Federació Catalana del Voluntariat Social i la Coordinadora d'ONG Solidàries organitzen la primera Nit del Voluntariat a la ciutat de Girona.
L’acte es farà l’1 de desembre
al Palau de Fires i comptarà
amb diferents activitats i amb
l’actuació musical de Pep Sala
i La Banda del Bar. A més, hi
haurà un sopar gratuït per a
les persones voluntàries, prèvia inscripció.

POLICIAL

URBANISME

SALUT

Detenen dos homes
que havien robat un
remolc amb un
vehicle tot terreny

L’Ajuntament espera des de l’estiu
que Nadal inauguri l’oficina de Salt-70

Impulsen una
activitat als IES
per evitar la
violència a les aules

DdeG, Girona.

La Policia Municipal de Girona ha detingut recentment
dos veïns de Girona acusats
d’intentar robar un remolc.
Tot va començar després que
un veí de la plaça Maria Auxiliadora, avisés a la policia que
havia sentit un cop molt fort i
que havia observat des de la
finestra de casa seva com s’estaven emportant el remolc de
la seva propietat amb un vehicle tot terreny.
Un cop alertats, els agents
policials es van desplaçar a la
rodalia del lloc de sostracció.
Finalment, van poder localitzar a la rotonda de Taialà un
vehicle estacionat que portava al darrere un remolc de les
mateixes característiques que
el que havia descrit el veí i
dues persones que l’estaven
manipulant.
Els agents van identificar
les dues persones, que eren
David M.P i José Maria M.P.
veïns de Girona de 26 i 24
anys, i els van acabar detenint.

El PSC fa 37 preguntes sobre les diferents accions del projecte
T.C.C., Girona.

L’alcalde de Salt, Jaume Torramadé (PSC), va explicar dilluns
que esperen des de l’estiu al conseller de Política Territorial (ara
en funcions), Joaquim Nadal, per
inaugurar l’oficina de Salt-70.
Aquesta va ser una de les respostes de Torramadé a les 37 preguntes que el portaveu del PSC,
Carles Barceló, va fer en el plenari de dilluns.
L’objectiu dels socialistes era
deixar palès que hi ha diferents
retards en moltes de les accions
previstes a Salt-70, el projecte integral que amb diferents accions
ha de servir per millorar el centre de Salt en l’àmbit d’Urbanisme, Serveis Socials i Equipaments. L’alcalde ha manifestat en
més d’una ocasió que Salt és un
dels municipis on s’està intervenint dins la Llei de barris (finançat
entre els Ajuntaments implicats i
la Generalitat) que té el calendari més avançat.

QUIM Curbet

Correus i telègrafs

E

L’EDIFICI DE CORREUS i Telègrafs,
construït sobre un dels baluards
de l’antiga muralla, és un d’aquells pocs indrets que queden
a Girona, on encara es pot sentir l’olor particular que desprenien els serveis oficials, quan encara era obligatori el bigoti imperial, retallat amb tiralínies, i
els funcionaris eren devots del
quietisme. D’aquella casa en-

LAURA MARÍN

L’OFICINA. Està situada entre el carrer Àngel Gurimerà i Doctor Ferran.

Pel PSC però, hi ha diferents
punts que van amb retard com ara
la instal·lació d’ascensors en els
edificis que no en tenen o la connexió al servei d’aigua potable en
edificis que encara s’alimenten
d’aigua de pou. En canvi altres,
que pels socialistes són més rentables electoralment, sí que s’es-

tan executant (com la reurbanització dels Sant Dionís, Sant Antoni o Esteve Vila). Segons va informar l’alcalde, l’Ajuntament ha
enllestit ja el cens dels possibles
beneficiaris. Hi ha 126 edificis
sense ascensor i 1.903 habitatges
susceptibles de connectar-se a la
xarxa d’aigua potable.

Acn/DdeG, Girona.

L’Ajuntament de Girona ha
impulsat el programa Juul,
què t'ha passat?, una activitat
que pretén conscienciar els
joves dels instituts de la ciutat
sobre el problema de la
violència a les aules. Aquesta
és una de les principals novetats del programa educatiu
que oferta l'Equip Municipal
de Promoció de la Salut, al
qual s'afegeix un curs per potenciar els vincles afectius entre els nadons de 0 a 3 mesos
i els seus pares a través dels
massatges i la comunicació.
Aquestes dues activitats,
s'afegeixen a les xerrades i
cursos que l'Empsa ofereix
durant als centres escolars i
centres cívics per tractar, entre d'altres, temes relacionats
amb les drogues, la sexualitat
o la nutrició. Durant el passat
curs 2.776 nens i 176 docents
es van beneficiar d'aquestes
activitats i a secundària van
fer-ho 4.525 alumnes i 187 docents.

JOVENTUT

BARRETADES

l servei de
correus a Girona està ubicat en un edifici
d’aparença lúgubre, on treballen
funcionaris de pell
groguenca –com els personatges dels Simpson–, probablement a causa d’una llarga exposició a les radiacions pampallugejants dels fluorescents, provinents d’algun excedent de guerra. De la guerra de Corea. Els
usuaris fan cua pacientment,
amb l’esperança de poder fer
arribar la seva bona nova a través d’un segell de vint-i-nou cèntims, timbrat amb el cop de gràcia d’un agregat sol·lícit.

LAURA MARÍN

ACTUACIÓ. Els bombers actuant en un dels establiments afectats.

tren i surten carters i carteres
amb cartes, paquets, girs postals
i, fins i tot a aquestes altures del
nou segle, amb telegrames. Sí
senyors, en aquesta època de l’electrònica omnipresent, encara
hi ha gent que utilitza els telegrames i les cartes certificades.
Les seves parets estan impregnades d’una grisor mística, que
s’encomana ràpidament en el
semblant dels visitants. Haurien
de fer pagar entrada com a la catedral. Tot plegat és tan curiós
que l’Ajuntament podria plantejar-se seriosament incloure l’edifici de Correus i Telègrafs en
les rutes turístiques, com una
mostra més de l’indeleble pintoresquisme local. S’han carregat
la plaça de braus però encara ens
queda Correus! Els carters trobarien un nou sentit a la seva
existència i tots plegats hi sortiríem guanyant. Després hauríem d’anar pensant a convertir el
pati de la caserna de la Guàrdia
Civil en un tablao típic cordovès,
però això ho deixo per un altre
dia, tantes idees seguides probablement són difícils de digerir.
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El Senat dels Joves escull els 25
membres d’un total de 69 aspirants
El nou òrgan es constituirà dimecres vinent al saló de plens
T.Carreras, Girona.

L’Ajuntament de Girona va escollir ahir les vint-i-cinc persones
que formaran part del Senat dels
Joves. Després d’una campanya
informativa per captar aspirants
per difererents barris i entitats, es
van presentar un total de 69 candidats. Dotze d’aquests es van
descartar per diferents motius.
Per exemple, per no estar empadronats a la ciutat de Girona o
pertànyer a entitats repetides.
Dels 57 restants, se n’havia d’escollir 25 per mitjà d’un sorteig.
Es buscaven deu persones per
representar deu sectors de la ciutat. En aquest apartats hi havia 35
aspirants. El sorteig, en el qual hi
va assistir el regidor de joventut,
Xavier Manyer (ERC), va determinar que aquestes persones fossin: Núria Codina i Mesas (Barri
Cell - Montjuïc - Sant Daniel), Alexandra Simon i Villar (Carme Vista Alegre, Devesa - Mercadal),
David Vela i Prunell (Santa Eugènia), Mamdou Alpha i Sabaly

(Can Gibert - la Rodona), Irene
Montijano i Serra (Eixample Migdia) , Víctor Pamplona i Castillejo (Palau - Montilivi), Imma
Sillah i Salow (Vila-roja, Font de
la Pólvora, Grup Sant Daniel i
Mas Ramada), Judit Vila i Calvet
(Germans Sàbat - Taialà, Sant
Ponç-Domeny), Ayman Benlamin i El Mallem (Sant Narcís) Estefania Legeren (Pont MajorCampdorà, Pedret.). Alguns dels
barris només tenien un possible
candidat, altres però hi havia moltes sol·licituds. És el cas de l’Eixample, on hi havia onze candidats o a Santa Eugènia, amb sis.
Pel que fa a l’àmbit associatiu
hi havia quinze candidats i havien
de representar dotze sectors. Els
tres sectors amb més sol·licitants
tindran dos representants. És el
cas de les Joventuts Polítiques, on
hi havia sis candidats, Cultura
que en tenia tres i Interés Social,
que també en tenia tres. Al final
els escollits han estat Marc Trayter i Vilagran (JNC), Biel de

Montserrat i Valls (Maulets), Pau
Molas i Vidal (El Forn), Borja Vilallonga (L'Ateneu Juvenil, Cultural i Naturalista de Girona),
Narcís Reguero i Moragas (Esplai el Timbal), Èrika Herrera i
Puiggròs (Gramiss), Gemma
Geis i Carreras (Xoriguers de la
UdG), Enric Cortiñas i Gutiérrez
(ANG), Laura Masramon i Grau
(Diables de l'Onyar), Xavier Montoya i Roldán (Òmnium Cultural),
Albert Carbonell i Quer (Mifas),
Jaume Martín i Serentill (Ultimate Girona), Gerard Gómez i Martínez (SEPC), Gerard Quiñones i
Macià (Joves Empresaris de Girona) i Pau Presas i Bertran
(CCOO).
Els 25 escollits participaran en
la sessió constituent del Senat
dels joves que s’ha de celebrar el
29 de novembre al saló de plens.
No obstant, el tècnic del Senat
dels Joves, Albert Ruhí, va explicar ahir que s’espera que els sol·licitants que han quedat a la reserva segueixin participant.
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Girona Salt

VIA PÚBLICA

MARC MARTÍ

PLAÇA PAÏSOS CATALANS. Les tanques eviten que la gent pugui accedir a l’interior de la rotonda.

MARC MARTÍ

PLAÇA CATALUNYA. Ara no hi ha res preparat. L’any passat, no es podia aparcar (foto petita).

L’Ajuntament «aposta» per un triomf del Madrid
La plaça dels Països Catalans, punt madridista, té l’accés tancat, al revés que a la plaça Catalunya, espai blaugrana
Tapi Carreras, Girona.

L’Ajuntament de Girona ja té a
punt la plaça dels Països Catalans per una possible victòria de
lliga de futbol del Reial Madrid.
Un fet que contrasta amb la situació a la plaça Catalunya, escenari de celebració d’una hipotètica celebració d’una victòria
del Barça, on no hi ha cap element que intueixi preparatius
per garantir la seguretat en cas
d’una acumulació de persones.
Altres anys, sí que hi havia preparatius previs, per sí de cas, i
ben visibles.
La plaça dels Països Catalans
és a Girona com la Cibeles a Madrid. Allà s’hi reuneixen la ma-

joria d’aficionats quan l’equip de
la capital espanyola aconsegueix
un títol d’impor tància, un fet
però que no succeeix des de
l’any 2003. A Canaletes s’hi reuneixen els aficionats blaugrana
de Barcelona, com a Girona ho
fan a la plaça Catalunya.
Així com a les dues grans capitals les darreres celebracions
han acabat amb violents aldarulls, a Girona també hi ha hagut, a nivell molt menor, alguns
incidents tant a la plaça Catalunya com a la dels Països Catalans.
L’Ajuntament assegura que hi
ha preparat un dispositiu per una
possible acumulació de persones
tant per si hi ha una victòria del

Madrid i, per tant, una celebració a la rotonda dels Països Catalalans, com un triomf de l’equip
barceloní, i per tant, una festa a
la plaça de Catalunya. No obstant, només el perímetre de la rotonda de la plaça dels Països Catalans, està encerclada per tanques d’obra que priven el pas al
seu interior.
El regidor de Seguretat ciutadana en funcions, Rafael Mas, explica que aquesta plaça requereix més infraestructura de seguretat que a l’espai de la celebració del s blaugrana, que és
més oberta. A Països Catalans,
per arribar a l’interior de la rotonda s’hauria d’atravessar una

carretera. Les tanques poden fer
desistir d’aquesta intenció als aficionats madridistes. A més a
més, la font de majors dimensions que la que hi ha a la plaça
Catalunya i hi ha molta més flor.
Tot i això, el punt de celebració de les victòries del Barça els
dos darrers anys s’ha convertint
en lloc on hi ha hagut diversos
actes vandàlics: troncs de les palmeres cremats, carrets d la compra al riu Onyar o contenidors
cremats al carrer del Carme, són
alguns dels exemples. A més a
més, alguns aficionats aprofiten
l’existència d’un quiosc per escalar fins al sostre i celebrar, a
salts, la victòria des d’aquell pri-

SALT

OCI NOCTURN

vilegiat indret. Aquest any a més,
la plaça ha recuperat el brollador,
que antigament era punt de bany
dels més joves quan hi havia una
títol dfe l’equip català.
La manca de tractament al fortí blaugrana és diferent al que es
va tenir l’any passat abans del
partit del final de la Champions
League. Molt abans ja es van
col·locar senyals de trànsit a l’entorn de la plaça on es prohibia
aparcar en motiu de la «celebració de la Champions».
De fet, tot pot passar. Fins i tot
que cap dels dos espais sigui finament motiu d’acumulació de
gent perquè el triomf acabi en
mans del Sevilla.

SOLIDARITAT

L’acció que regala 20
€ per gasolina als
conductors abstemis
arriba a Girona

La Rambla acull
demà una festa de
comerç just i de
banca ètica

DdeG, Girona.

DdeG, Girona.

Els joves majors de divuit anys
amb carnet de conduir que avui
a la nit demostrin a diferents locals d’oci nocturn de Girona
que no han begut alcohol rebran com a recompensa un xec
de vint euros per posar gasolina. Així, una campanya impulsada per diferents entitats, empreses i l’Ajuntament vol conscienciar del perill del binomi alcohol i conducció.
Durant la nit a diferents hores i locals nocturns, es posaran uns estands informatius i
proves d'alcoholèmia preventives. La forma de participar es
superar tres controls, donant
sempre zero. Si es passa el primer control es regalarà un refresc. Si es passa el segon, una
samarreta, i amb el tercer, cap
a les quatre del matí, es donarà
un val de 20 euros de combustible, a bescanviar en una gasolinera. Els locals participants
en l’acció seran: La Placeta,
City Arms, Fractal, Lapsus, CuCut, i les carpes La Copa i
Nummunit.

La Rambla de Girona acull
demà a la tarda la Festa de Comerç Just i la Banca Ètica. La
incorporació de la Banca Ètica
i l'augment de l'oferta lúdicodidàctica són les principals novetats. L'edició d'enguany inclou nombroses activitats per a
tots els públics, com la desfilada de roba de comerç just o el
sorteig d'una panera de productes de comerç solidari.
A banda de les activitats més
tradicionals com són les exposicions, les parades de venda i
degustació de productes de comerç just i les activitats didàctiques per als més petits, la festa del Comerç Just del 2007 inclou exposicions monogràfiques sobre productes alimentaris de comerç just, teatre,
mostra de balls, el sorteig d’una panera de productes de comerç just i la desfilada de moda
amb conjunts fabricats segons
els criteris d’aquest comerç alternatiu. A Girona, els participants també podran consultar
informació sobre Banca Ètica.

LAURA MARÍN

Un vehicle crema
per una avaria en
un aparcament
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Un vehicle va cremar dimecres
al barri vell de Salt després que
s’avariés. El cotxe va quedar
estacionat a la zona d’aparcament i va estar vigilat per la po-

licia. Les flames van arribar a
una alçada considerable i es
van sentir diverses explosions.
El turisme va quedar completament carbonitzat

Dilluns, 20 de juny de 2005 ■ Diari de Girona
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SUCCESSOS

RIPOLLÈS

Un incendi crema 6.000 metres quadrats
a Sarrià i provoca retencions a l’AP-7

CiU vol suprimir
la dedicació
exclusiva per al
vicepresident del
Consell Comarcal

Cinc dotacions terrestres i tres d’aèries van haver de treballar per extingir les flames

DdeG, Ripoll.
L.Fanals/L.Marín, Sarrià de Ter.

Un incendi va cremar ahir uns
6.000 metres quadrats a Sarrià
de Ter i va obligar a tallar un
carril de l’AP-7 en direcció a
França, cosa que va provocar retencions de fins a un quilòmetre. El foc es va declarar poc
abans de les deu del matí als
marges del punt quilòmetric
56,5 de l’autopista, i va avançar
en línia recta en direcció a la
muntanya.
Cinc dotacions terrestres i
tres mitjans aeris dels Bombers
de la Generalitat van treballar
durant tot el matí per apagar les
flames, que van despertar la curiositat de nombrosos veïns. Tot
i això, l’incendi no va obligar a
desallotjar cap habitatge, ja que
no es va estendre més enllà dels
marges de la carretera. Els mitjans aeris que havien treballat
en l’extinció es van retirar cap a
dos quarts de dotze del migdia
i només van quedar algunes dotacions terrestres remullant la
zona.
Segons van informar els
bombers, la causa de l’incendi

Set dotacions
més van treballar
per apagar un foc
a Viladamat
■

Els bombers van
haver de tallar un
carril de l’AP-7 en
direcció a França
■

VALERIA SMUD

INCENDI. Les flames van començar al marge de l’autopista i es van estendre en direcció a la muntanya.

va ser un camió que havia quedat avariat enmig de l’autopista.
Durant les tasques de reparació,
hauria pogut saltar alguna guspira que hagués originat el foc.
Foc a Viladamat

A la tarda, set dotacions dels
bombers van haver de treballar
per apagar l’incendi originat en
una màquina recol·lectora enmig d’un camp a Viladamat. Els
bombers van rebre l’avís que la
màquina s’havia incendiat i hi
havia el perill que les flames
s’estenguessin.

A dos quarts de set de la tarda, tanmateix, la situació ja estava controlada i només quedaven tres dotacions a la zona. En
total, es van cremar 5.000 metres quadrats.
A banda d’aquests dos incendis, que van ser els més importants del dia, es van produir
altres petits focs a les comarques gironines. És el cas de Blanes, on a les vuit del vespre de
dissabte va cremar un contenidor. Un altre contenidor va resultar incendiat a Girona, al carrer Güell, a dos quarts d’onze

de la nit. A Castelló d’Empúries,
a dos quarts de del vespre, va
cremar la xemenia d’un restaurant del municipi, sense causar
danys personals.
Finalment, quan passaven
deu minuts de les deu de la nit,
va cremar un rètol lluminós del
supermercat Intermarché de
Castell-Platja d’Aro. En aquest
cas, els bombers van haver d’inter venir per apagar les flames i
retirar el cartell, ja que en haver
quedat cremat hi havia el perill
que caigués i pogués fer mal a
alguns vianants.

El grup de CiU al Consell Comarcal del Ripollès ha presentat una moció demanant que
es retiri la condició de dedicació exclusiva del vicepresident de l’ens. La federació nacionalista demana que es destini l’import estalviat d’aquest
sou a incrementar la partida
del pressupost destinada a
subvencions a ens locals i entitats de la comarca per a activitats d’interès comarcal.
CiU afirma que la dotació
anual econòmica per al càrrec
de vicepresidència fixada en
uns 48.500 euros pot suposar,
en els dos anys que resten de
legislatura, una quantitat de
97.000 euros, que serien molt
necessaris per subvencionar i
ajudar a actes culturals, socials i esportius que organitzen les diferents entitats de la
comarca, especialment les
més petites, que compten
amb menys recursos per ingressos ordinaris en el seu
pressupost.
Els nacionalistes afirmen
que s’han de destinar més recursos per impulsar activitats
i iniciatives a favor de la riquesa i sostenibilitat del territori, sufragar ser veis als
seus habitants i promocionarse externament com a claus
estratègiques de futur.
CiU creu que, sovint, les
reunions i assistències a actes
del vicepresident estan compar tits amb la presidenta i
amb el Consorci Ripollès Desenvolupament, per la qual
cosa no es justifica la dedicació exclusiva.

SOCIETAT

La Jonquera inaugura de forma
simbòlica l’arribada del gas ciutat
Està previst que a l’estiu de 2006 la xarxa arribi a tot el municipi

«Presente y
futuro del
Ministerio
Fiscal»
Cándido Conde-Pumpido
Fiscal General de l’Estat

Tribuna Girona el convida a la
conferència que se celebrarà

AVUI
A les 20.00 a l'Auditori Narcís de Carreras de «la Caixa»
Nota: Per assistir-hi cal reservar lloc al telèfon: 972 413 106
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Jordi Bataller/Acn, La Jonquera.

La plaça de l'Ajuntament de la
Jonquera va acollir ahir al migdia una simbòlica inauguració de
l'arribada del gas ciutat al municipi. L’alcalde de la localitat, Jordi Cabezas, va explicar que actualment ja hi ha 430 abonats i
que en «dos o tres mesos, abans de
l'hivern, ja podran disposar del
servei contractat». Per a l’estiu de
2006 està previst que la totalitat
del poble, de 2.400 habitants, disposi de la xarxa de gas.
Segons va explicar Jordi Cabezas, «el municipi feia més de
nou anys que esperava l'arribada
del gas», però «un seguit de dificultats amb l'empresa adjudicatària inicial (Repsol) ho impedien». «Es veu que a les multinacionals no els és rentable invertir
en pobles petits», va explicar Cabezas, «i per això van retirar la
inversió».
Per la seva banda, Narcís Bartina, gerent de Distec Grup, va
confirmar que l'objectiu de l'em-

JORDI BATALLER/ACN

INAUGURACIÓ. Els veïns del municipi van «rebre» simbòlicament el gas.

presa gironina «és entrar en
aquesta franja de poblacions petites on les grans companyies no
ho volen fer». A més, considera
que aquest serà el punt d'inici
d'un ambiciós projecte per portar el gas a tots els municipis de

l'Alt Empordà. Energia i Serveis
ha obert un punt d'atenció al
client, al carrer Major número
109 baixos, on s'atendran els
dubtes dels clients i on es gestionaran les reparacions de les
possibles avaries.

Dilluns, 1 d’agost de 2005 ■ Diari de Girona
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ACCIDENTS

Un motorista mor a Caldes de Malavella
en ser atropellat per un cotxe que fuig
El conductor es va entregar a la policia de Llagostera dient que va marxar perquè es va espantar
L. Marín/R. Resplandí/Efe, Girona

Un motorista va morir ahir en
un accident de trànsit a Caldes
de Malavella després de ser
atropellat per un cotxe que va
fugir, segons van informar els
Mossos d’Esquadra. Els fets
van tenir lloc cap a un quart de
quatre de la matinada a la carretera GI-674, quan un ciclomotor Piaggio model Afe50 va
atropellar un vianant. Immediatament després el motorista va
ser envestit per un Audi model
A6 que va fugir, encara que poc
després es va presentar a la Policia Municipal de Llagostera.
El vianant i el conductor del
ciclomotor van ser traslladats
en estat molt greu a l’hospital
Josep Trueta de Girona, però,
donada la gravetat de les ferides, el conductor de la moto va
morir abans d’arribar al centre.
Malgrat que després de l’accident el turisme va fugir del lloc
dels fets, el conductor es va presentar ràpidament davant la policia declarant que havia xocat
contra alguna cosa i s’havia espantat, per la qual cosa havia fugit. Els quatre ocupants de l’Audi van resultar il·lesos.
El segon accident de la nit de
dissabte a diumenge va ocórrer
al voltant de dos quarts de quatre de la matinada a Sant Aniol
de Finestres (Garrotxa). En

Dos homes
resulten ferits greus
en caure la seva
moto per un terraplè
■

DdeG

CALDES DE MALAVELLA. Estat en el qual va quedar la moto després de l’accident mortal.

aquest cas, els dos ocupants
d’una motocicleta marca Ducatti Monster900 van caure en
sor tir el seu vehicle de la carretera i caure per un terraplè.
Tots dos van ser traslladats a l’hospital Josep Trueta, un en estat greu i l’altre molt greu. Les
causes de l’accident encara es
desconeixen, segons fonts dels
Mossos d’Esquadra.
Campdevànol va ser testimoni d’un tercer accident, ocorregut dissabte cap a les vuit del
vespre. Els fets van passar quan
un turisme va saltar-se el senyal

OLOT

de stop de l’encreuament entre
el carrer Pompeu Fabra i el carrer Gal·la, just davant de l’Ajuntament. Com a conseqüència
d’això, el cotxe va impactar contra un Citroën Xsara.
El conductor d’aquest darrer
vehicle no va patir ferides de
cap tipus, tot i l’espectacularitat
de l’accident. Segons diversos
testimonis, els tres ocupants
del cotxe que suposadament va
cometre l’infracció van fugir i
van desaparèixer del lloc dels
fets. Poc després, el cotxe va
ser localitzat, sense ningú a din-

tre, al carrer Freser, a pocs metres del lloc de la topada. Segons tornaven a afirmar diversos testimonis, un dels ocupants del vehicle tenia sang al
front en el moment en el qual va
sor tir del cotxe. Els Mossos
d’Esquadra van desmentir
aquesta informació i van assegurar que la topada va ser entre
dos turismes perquè un dels
dos va realitzar una maniobra
imprudent.
L’operació sortida va deixar
ahir alguns accidents més a les
carreteres catalanes. Així, un

jove de 24 anys, Rubén V. L., va
resultar ferit de gravetat en bolcar el vehicle en el qual viatjava
juntament a tres persones més.
Els altres ocupants del cotxe
només van resultar ferits greus.
Aquest accident es va produir
prop d’un quart de dues de la
matinada al punt quilomètric
84,5 de la C-32, a l’altura de
Montgat. El cotxe, un Alfa Romeo 147, va bolcar després de
sortir de la via i xocar contra la
tanca de la carretera.
El jove ferit de gravetat, veí
de Barberà del Vallès, viatjava a
la part posterior del cotxe en el
moment de l’accident i va ser
traslladat, junt als altres tres, a
l’hospital Can Ruti de Badalona.
Els Mossos d’Esquadra van
informar ahir de dos accidents
més. El primer, un accident
greu ocorregut a Ascó (Ribera
d’Ebre) va tenir lloc quan una
motocicleta Yamah YZH R1 va
caure i el conductor, Jaume
D.H., de 26 anys i veí de les Borges del Camp, va resultar ferit
greu i traslladat en helicòpter a
l’hospital Joan XXIII de Tarragona.
Més greu va ser el segon, ja
que un jove va resultar mor t
després que el seu vehicle, un
Mercedes-Benz amb matrícula
de Lleida sortís de la via, cap a
dos quarts de dues del migdia.
El cotxe va xocar amb la tanca
de protecció i el conductor, Abdelalih T., de 20 anys i veí de
Solsona, va sortir disparat del
vehicle i va caure a la via, on va
morir després de ser atropellat
per dos turismes més, un Ford
Focus i un Ford Trànsit.

EQUIPAMENTS

Un petit foc crema els palets de
l’exterior d’una planta de compostatge
DdeG, Olot

Un petit incendi va cremar ahir de
matinada uns palets de fusta a l’exterior d’una planta de compostatge situada a la carretera de la Canya (Olot). Els bombers van enviarhi un total de quinze dotacions,
l’última de les quals va deixar el
lloc cap a les cinc de la tarda. Malgrat que l’incendi no va ser greu
ni va afectar l’empresa, el fum pro-

vocat per la fusta va ser tan gran
que se sentia l’olor de cremat fins
a Sant Joan les Fonts, segons afirmen alguns veïns. Uns 6.000 m2
d’un camp de blat a Palafrugell,
uns 450 m2 en un descampat de
Salt, un matalàs en un pis de Girona i un cotxe a Platja d’Aro van
ser altres petits incendis que van
afectar, sense incidencies greus,
diferents punts de la demarcació.

Comunica als seus clients i públic en general que, amb la finalitat de continuar invertint i millorar la qualitat de servei elèctric, caldria interrompre el subministrament
d’energia als termes municipals següents:

CORÇÀ
Dia: 4 d’agost de 2005
Hora: de les 8.00 h a les 13.00 h
Referència: 1319159
Carrer: Afores, Girona.
Preguem que ens disculpin les molèsties que els puguem ocasionar. Per a qualsevol
aclariment poden trucar al

900 77 00 77

INFORMACIÓ
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El nou pont del Golf a Santa Cristina
d’Aro ja està en funcionament
El pressupost ha superat els 500.000 euros i fa 43 metres de llarg
J.M. Bartomeu, Santa Cristina d’Aro

El nou pont del Golf, que s’estava construint sobre el riu Ridaura, a Santa Cristina d’Aro,
va entrar en funcionament els
dies de la Festa Major de la vila.
Aquest pont substitueix el que
hi havia i que va ser destrossat
per una riuada el 31 de març de
l’any passat, i va deixar aïllats
els barris del Golf i del Vilar.
L’empresa Ser vià Cantó SA
va iniciar les obres del nou
pont a primers de març d’enguany, amb un termini d’execussió de sis mesos, però segons va assenyalar el passat
mes de maig el primer tinent
d’alcalde, Ramon Vancells,
«treballaran fins i tot de nits
alguns dies per poder fer l’entrega del pont a finals del mes
de juliol, amb la qual cosa l’obra només haurà trigat quatre
mesos i escaig». El projecte tenia un pressupost de 576.421
euros.

J.M. BARTOMEU

PONT NOU. El nou pont del Vilar i el Golf ja està en funcionament.

L’Ajuntament va adjudicar
en un ple del mes de desembre de 2004 les obres del nou
pont sobre el Ridaura a l’empresa Ser vià Cantó SA, per un
import de 576.421 euros, quan
la licitació de sortida era de
617.000 euros. La constructora també va rebaixar el temps

d’execució de l’obra. El nou
pont fa 10 metres d’amplada
per 43 de llargada. Ramon
Vancells va explicar que «si hi
ha hagut un petit retard ha
estat perquè s’havia de fer l’acta de replantejament i, a més,
totes les infraestructures que hi
havia, s’han renovat».
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L.Marín, Blanes

Tot i que el nen de 5 anys no va
resultar afectat, el van traslladar
juntament amb l’avi a Badalona
per prevenció, ja en ser tan petit
el fum podria haver-lo afectat.
Els Mossos d’Esquadra portaran la investigació per aclarir
els fets però, segons fonts de la
mateixa policia autonòmica tot
apunta que ha estat provocat per
un curtcircuit. Aquesta hipòtesi
també va ser apuntada pels Bombers de la Generalitat tot i que
des d’ambdós cossos van preferir esperar els resultats de la investigació per tenir la seguretat
de quin hauria estat el motiu que
va provocar l’incendi.
Un incendi en una cuina

Blanes va ser protagonista
ahir d’un altre incendi, encara
que aquest molt més petit i sense ferits. Segons expliquen els
Bombers de la Generalitat, cap a
dos quarts de tres de la tarda van
rebre un avís del carrer Pablo
Neruda. Al primer primera del
número vuit d’aquest carrer s’havia incendiat una campana extractora i el foc havia afectat els
mobles del costat.
Els Bombers van destinar-hi
tres dotacions que en menys de
mitja hora van aconseguir apagar
el foc. El fum només va afectar la
cuina i no es van registrar ferits,
ni per cremades ni per intoxicació.
Els altres incidents amb foc,
dels quals van informar els bomers, ocorreguts ahir a la demarcació de Girona són incendis
de contenidors sense danys d’importància. Així, per exemple, a la
capital se’n va cremar un al carrer Emili Grait, a Roses dos, un
al carrer Punta de Ponent i l’altre a la urbanització Mas Mata, a
Esponellà un de paper al carrer
Carles Fortuny i a Palafrugell un
altre al carrer Xaloc.

«Centre de Gestions Girona, S.L.»
(Sociedad absorbente)
«Godoy & Caldas Assessors, S.L.»
(Sociedad absorbida)
ANUNCIO DE FUSIÓN
En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 94 de la Ley de
S.R.L. 242 del Texto refundido de la Ley de S.A., se hace público que
las respectivas Juntas Universales, celebradas el 07-11-2005 en
«Centre de Gestions Girona, S.L.» y «Godoy & Caldas Assessors,
S.L.», adoptaron por unanimidad el acuerdo de proceder a la fusión
por absorción de «Godoy & Caldas Assessors, S.L.», por parte de
«Centre de Gestions Girona, S.L.», con disolución sin liquidación de
la absorbida, conforme al proyecto de fusión depositado en el Registro Mercantil de Girona el día 11-11-05, con aprobación de los Balances de fusión cerrados el 07-11-05.
La fusión tendrá efectos contables a partir del 1-1-2006, existiendo,
como consecuencia de la fusión, una ampliación de capital de la sociedad absorbente en la cantidad de 32.500,00 euros, dejándolo fijado en 162.500,00 euros y procediendo al correspondiente canke proporcional de participaciones. Conforme a lo dispuesto en los artículos 94 de la Ley de S.R.L. y 242 de la Ley de S.A., se hace constar expresamente el derecho que asiste a los socios y acreedores de obtener copia del Texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los Balances de Fusión. Igualmente, en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 94 de la Ley de S.R.L. y 243 de la Ley de S.A., se hace constar que los acuerdos de cada una de las sociedades que se fusionan
podrán oponerse a la fusión durante el plazo de un mes, a contar desde la fecha de la publicación del último anuncio de fusión, en los términos previstos en el artículo 166.
Girona y Llançà, a once de noviembre de 2005.– Un Administrador.

SERVEIS IMMOBILIARIS

972 84 01 76
STA. COLOMA DE FARNERS

ESPORT NATURA EMPORDÀ, SCCL
DISSOLUCIÓ DE LA SOCIETAT
L’Assemblea General Extraordinària i Universal de
socis, celebrada el 30 d’ocubre de 2005, va acordar,
per unanimitat, la dissolució i liquidació de la cooperativa i anomenar liquidador únic el Sr. Màrius
Verges Rosa.
Figueres, 14 de novembre de 2005
Màrius Verges Rosa, Liquidador únic

«Vam intentar pujar a buscar la nena
però el fum no ens deixava respirar»
Els veïns de la família afectada van trucar a la policia i van entrar a ajudar els afectats
L. Marín, Blanes

L'incendi de l’habitatge del carrer Cristòfor Colom va aixecar
ahir molt rebombori entre els
veïns de Blanes. Poc abans de
les deu del matí es va donar l'alarma a la policia local «perquè
no recordàvem el telèfon dels
bombers», explica un veí.
Aquest, que porta amb la seva
dona una llibreria propera al
domicili afectat, comentava que
ahir al matí, quan es dirigia a la
botiga van veure que «sor tia
molt de fum» del número tres.
«De seguida vaig venir a la botiga per trucar a emergències
perquè tan de fum no era normal», expliquen. Entre ell i un
altre veí van intentar ajudar la
família però l'accés al pis superior era molt complicat.
«L'àvia, el nen i l'oncle –segons els bombers només hi havia quatre persones a l'interior
de la casa però alguns veïns
deien que aquest també es trobava al domicili– van poder sortir pel seu propi peu perquè estaven a la planta baixa. Després
un veí i el meu marit van intentar pujar per ajudar l'avi i el
nen però no van poder pel fum»,
explica la llibretera. El seu marit afegeix que es van trobar
l'home a les escales i que van
intentar arribar a l'habitació on
hi havia la nena però que, ateses les dificultats per respirar,
van haver de desistir. «Poc després va arribar la policia i els
bombers que van treure l'avi i
més tard la nena» que va ser la
més afectada perquè es trobava just a l'habitació del costat
d'on es va originar l'incendi.
La tensió viscuda durant la
mitja hora que va transcórrer
entre que es va donar l'alarma
i que van apagar el foc, era patent en les persones que van
apropar-se al lloc. Fins i tot després algun dels veïns que va intentar ajudar a salvar la petita
evitava parlar amb la premsa o
s'evadia amb comentaris genèrics. No obstant, un cop van
arribar els bombers, els veïns
van quedar-se al marge i van obser var els aconteixements des
de l'altra vorera. «Fins i tot els
mateixos policies han tingut problemes per accedir i algun ha hagut de ser atès per principi d'intoxicació», comenten.
Des de «la barrera» hi havia
molts altres veïns que intentaven donar explicacions sobre el
succés. Molts coneixien la família perquè la Carme i en Fèlix, els avis, vivien allà de «sempre». «Dels nens no en sabem
gaire res perquè només venien
alguns caps de setmana», diuen.
Com en la majoria d'aquests casos, les hipòtesis «de carrer»
s'acumulen i varien segons qui
comenta. Així, alguns deien
que havia estat la planxa, altres
apuntaven als nens jugant amb
un encenedor, també hi havia
qui havia sentit una explosió de
butà... No obstant, els bombers
van apuntar que, de moment,
tot fa pensar que l’incendi es va
iniciar per un curtcircuit.
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CARRER CRISTÒFOR COLOM. Els Bombers van trigar uns 20 minuts a apagar el foc que va afectar el primer pis.

DdeG

DdeG

DESTROSSAT. Un bomber treu el vidre per evitar perills. MARIGÓ. L’alcalde va desplaçar-se al lloc dels fets.

DdeG

EXPECTANTS. Molta gent va presenciar el succés.

DdeG

CONSOL. Els veïns van viure una situació molt tensa.

DdeG

AFECTATS. L’ambulància va fer un primer reconeixement
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Un policia local d’Olot mor en una allau
durant una escalada al Pirineu francès
L’accident es va produir dissabte a la tarda però el cos no va poder ser rescatat fins ahir al matí
L. Marín, Girona

Un policia municipal d'Olot, Esteve Soler Picola, va morir dissabte en un accident de muntanya durant una excursió al Pirineu francés en la que pretenien escalar una cascada de gel.
Segons va informar la Policia
Municipal d'Olot, Soler, que era
una expert alpinista i membre
del Centre Excursionista d'Olot
(CEO), estava escalant al vessant francès de la vall d’Incles
amb un company quan al posar
el peu en una zona es va veure
arrossegat per una allau de neu.
Altres companys del CEO especifiquen que no van arribar a fer
la cascada però que en tornar
enrere, Soler, que anava al davant, va provocar amb els esquís
aquest allau que se'l va emportar per davant.
El seu company, que va poder
veure com una pedra li copeja-

va el cap i quedava enterrat inconscient per la neu, va haver de
caminar uns 22 quilòmetres per
arribar al primer poble on poder
demanar ajuda perquè ell sol no
podia accedir on havia caigut el
cos d’Esteve Soler, que ahir diumenge va trobar la gendarmeria
francesa a la zona de Mas Pal.
Tot i que l'accident va passar
dissabte al migdia, l'alerta es va
donar cap a les sis i les tasques
de rescat es van aturar poc després ateses les dificultats d'accedir al terreny de nit.
Unes trenta-cinc persones
properes al policia mort –entre
les quals hi havia la seva parella, vint-i-cinc membres del Centre Excursionista experts en alpinisme, i el seu germà, agent
del cos de Bombers– van desplaçar-se ahir al lloc dels fets per
ajudar en les tasques de rescat.
Malgrat això, la gendarmeria

francesa no va permetre la seva
participació per qüestions de seguretat, ja que el risc d'allaus a
la zona era elevat.
Equip professional

Les tasques de recerca es van
reprendre ahir al matí i cap a un
quart de deu van trobar el cos
sense vida d'Esteve Soler. Fonts
del CEO van explicar que la
seva recerca era relativament
senzilla perquè, com a alpinista
professional, portava un equip
de muntanya molt complet i que
incloia una ar va, aparell que
emet radiacions i que facilita establir la localització d'una persona.
Esteve Soler, de 31 anys, en
feia cinc que havia ingressat al
cos de policia d’Olot. Els seus
companys el defineixen com un
«molt bon company, molt professional i amant de la muntanya».

Asseguren que era un bon alpinista i que estava preparat per
fer l’escalada que havien organitzat al Pirineu francés, molt a
prop de la frontera amb Andorra. Lluís Sacrest, alcalde d’Olot,
afegeix que era «un noi molt excursionista», pel que sempre
que podia feia una escapada
amb la colla del CEO o amb algun dels seus companys. Soler
havia ingressat al Centre Excursionista de molt jove, ja que
el seu pare també n’era membre. «Era un dels membres de
tota la vida», asseguren els seus
companys.
Des del CEO destaquen que
la policia francesa «va portar-se
molt bé amb nosaltres i ens va
deixar una sala i va posar a la
nostra disposició tot el que necessitàvem». Van indicar que
també es van apropar, per si era
necessària la seva intervenció,

membres de la Creu Roja. Entre
els desplaçats a França hi havia
la dona d’Esteve Soler, amb qui
havia tingut un nadó al més de
setembre, per el qual des de la
prefectura francesa també va
posar a la seva disposició atenció psicológica.
El cos del policia serà repatriat un cop se li hagi practicat
l’autòpsia –que podria ser avui
mateix–, encara que fonts del
CEO van apuntar que la gendarmeria havia indicat que molt
probablement la mor t s’havia
produït pels cops que havia patit durant l’allau. «El 70 per cent
de morts per allau són per causa
dels cops i l’altre 30 per cent per
hipotèrmia», expliquen. En
aquest cas tot sembla apuntar la
primera raó, ja que Esteve Soler
Picola havia rebut un for t impacte al cap, tal i com va veure
el seu company d’escalada.

BANYOLES

FESTES

PERATALLADA

L’Ajuntament es
compromet a crear
104 places d’escola
bressol en els
pròxims tres anys

Els catalans compraran durant
aquest Nadal uns 300.000 avets

El pont de la
Puríssima resta
visitants a la IV
Mostra de Vins i
Mercat de Nadal

La zona del Montseny-Guilleries n’és la principal productora

Sònia Tubert, Banyoles.

L’Ajuntament de Banyoles s’ha
compromès a crear més d’un
centenar de places d’Escola
Bressol Municipal fins a l’any
2008. El consistori banyolí, però,
no ha especificat on es situaran
aquestes places ni com estaran
repartides i si serà necessari la
construcció d’un nou edifici o
l’ampliació del que ja hi ha. Actualment a la ciutat només hi ha
una guarderia municipal, La Balca, que va obrir el setembre del
2004 i que té 61 places.
La regidora d’Ensenyament
de l’Ajuntament de Banyoles,
Eulàlia Turró, ha explicat que el
compromís s’inclou en el Mapa
de Guarderies de Catalunya, a
través del qual la Generalitat va
prometre la creació de 30.000
noves places públiques d’escola
bressol en el període que va del
2004 al 2008. Dins aquest pacte,
la capital del Pla de l’Estany es
va comprometre a assumir-ne
165. Com que a La Balca ja n’hi
ha 61, Turró va assegurar que,
abans del 2008, se’n crearan 104
més que completaran la xifra
promesa.
Les previsions d’augment de
població pels pròxims anys contemplen, lògicament, un increment de nadons, per la qual
cosa, les noves places d’escola
bressol es faran indispensables.

SERVEIS IMMOBILIARIS

972 84 01 76
STA. COLOMA DE FARNERS

Acn/DdeG, Peratallada.
Esteve Puig, Sant Hilari Sacalm.

Els Cultivadors d’Arbres de Nadal Associats de Catalunya (Canac) vendran enguany un milió
d’arbres ornamentals de Nadal
–xifra que quintuplica el nombre
del 1976–, dels quals 300.000 es
distribuiran al mercat català. El
90% d’aquests arbres provenen
de la zona Montseny-Guilleries,
i el 10% restants de les comarques d’Osona, la Garrotxa i el Ripollès i es planten i creixen en vivers que ocupen una superfície
de 250 hectàrees. De la resta d’avets que no es comercialitzaran
a Catalunya, 550.000 aniran a altres comunitats autònomes i
150.000 s’exportan principalment a Portugal, França i Itàlia.
De les desenes d’espècies
d’arbres que aquestes festes nadalenques seran adornades amb
boles i llums, la Picea excelsa és
la més sol·licitada. Les previsions apunten que un 55% dels
arbres comercialitzats enguany
pels cultivadors catalans seran
d’aquesta varietat. És originari
del centre i nord d’Europa, de fulles de color verd fosc amb una
llargada d’entre 1 i 2,5 cm. És la
varietat més econòmica ja que el
seu creixement és una mica més
ràpid respecte d’altres espècies.
L’Abies nordmanniana és la
segona espècie més venuda pels
cultivadors catalans i la demanda assoleix el 35%. Es tracta d’una varietat provinent del Caucas.
Les seves fulles, amb dues tonalitats de color verd, tenen bandes
blanques al seu revers i medeixen entre 2 i 3 cm.
La tercera varietat més exitosa és l’Abies masjoani que registra un 5% de les vendes. És un híbrid creat a la zona de les Gui-
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ESTEVE PUIG

EL MÓN DE L’AVET. Legislació, espècies, treballadors, tot darrere el Nadal.

lleries pel creuament de les espècies Abies alba i Abies pinsapo.
Les seves fulles, de color verd
fosc, tenen una llargada d’1,5 a 2
cm.
Generalitat i comercialització

Els arbres s’estan venent preparats en les quatre modalitats
de presentacions previstes per la
normativa de la Generalitat: amb
pa de terra reduït, amb pa de terra de possibilitat de viure, tallat
i amb arrel nua. L’Ordre del 20
de juliol del 1990 fixa les condicions de cultiu i comercialització
dels arbres de Nadal.
El 65% dels arbres de Nadal
esta sent comercialitzat amb pa
de terra reduït. Aquests arbres
compten amb una petita part de
les seves arrels i de terra que les
envolta, per tal que, amb reg,
mantinguin la seva frescor durant el període de Nadal i llueixin un millor aspecte. Tot i així,
no estan preparats per sobreviure posteriorment.

La segona modalitat més
sol·licitada és la dels arbres amb
pa de terra amb possibilitat de
viure. Un 17%de la producció total catalana es posarà a la venda
amb aquesta presentació.
La normativa de la Generalitat de Catalunya determina les
espècies aptes per ser cultivades
i comercialitzades com a arbres
de Nadal. Els conreus ocupen
exclusivament camps agrícoles
on abans hi havia patates i cereals. La seva pèrdua de rendibilitat va impulsar la seva substitució per arbres de Nadal. Els
camps d’avets han evitat l’erosió
dels camps, actuen com a tallafocs i són imprescindibles per a
la conservació d’algunes espècies animals pròpies de l’ecosistema i el seu conreu constitueix
un suport econòmic per a moltes
famílies. Durant la campanya,
aquesta activitat dona feina a
unes 1.500 persones. Tot això, xifres que s’amaguen darrere la
simbologia de l’arbre nadalenc.

La IV edició de la Mostra de
Vins i Mercat de Nadal de la
vila de Peratallada ha vist com
enguany ha minvat el nombre
de visitants respecte de l'any
passat, «segurament per culpa
del llarg pont, per no dir aqüeducte, de la Puríssima», va comentar el regidor de Cultura
i Turisme de l'Ajuntament de
Forallac, Josep Fanals. «Ahir
–per dissabte– ens va sor tir
un dia fluixet però avui –per
ahir– la gent ha respost bastant
bé», va puntualitzar Fanals.
Tot i això, el regidor considera que la valoració final de
la Fira havia de ser positiva, ja
que la totalitat dels vinaters
dels set cellers presents a la
Mostra de Vins donen una
bona nota a aquesta quar ta
edició, «no tant per la quantitat de vendes que hagin fet sinó
pels nombrosos contactes i la
promoció que han pogut realitzar dels seus productes».
Enguany el visitant va poder degustar gratuïtament el
vi de qualsevol dels cellers
participants. «Abans, la gent
havia de comprar una sèrie de
tiquets per poder degustar els
vins», va explicar Fanals.
«Però en aquesta quarta edició hem arribat a una entesa
amb els cellers perquè oferissin
el tast sense cap càrrec», va afegir el regidor. Els set cellers
que van participar en la Mostra van ser el Celler can Sais
de Vall-llobrega, el Celler
Castell de Calonge, el Castell
de Biart de Masarac, el Vinya
Canyal de Vilajuïga, el Celler
Trobat de Garriguella, la Cooperativa de Garriguella, i el
Mas Oller de Torrent.

Diari de Girona ■ Dilluns, 9 de gener de 2006

Comarques

SOCIETAT

5

RELIGIÓ

La Catedral és pionera en difondre
per Internet el seu funcionament
La web incorpora l’agenda de les celebracions solemnes per al 2006
Joaquim Bohigas, Girona.

DdeG

ARBÚCIES. El mal estat de la finca obliga a desallotjar-la.

Els Bombers declaren
en ruïna i desallotgen
un edifici d’Arbúcies
El mal estat va ser causat per les goteres
DdeG, Girona

Les goteres provocades per les
for tes pluges del cap de setmana i el mal estat d’un edifici
molt antic van alertar ahir als
Bombers de la Generalitat de
Catalunya de la perillositat que
podria suposar mantenir els
veïns de l’immoble a l’interior
i van declarar la finca en ruïna.
L’Ajuntament d’Arbúcies va estar d’acord amb la decisió dels
Bombers, per la qual cosa van
procedir al desallotjament de
l’únic veí que encara vivia a l’edifici.
Els Bombers de la Generalitat van rebre l’avís cap a dos
quarts d’una del migdia sobre
una fuita d’aigua en un habitatge situat al Carrer Major,
concretament al número 11.
L’aler ta va resultar ser falsa
però les dues dotacions de
Bombers que es van desplaçar
a la zona van comprovar que,
per les goteres i l’antiguitat de
la finca, amenaça ruïna i van
decidir evacuar-lo. La policia
local i els Mossos d’Esquadra
es van desplaçar fins al lloc
dels fets on van acordonar la
zona i van donar supor t als
Bombers. L’edifici conté uns

L. MARÍN

Cau una teula a la plaça Castanyes.

baixos comercials que no podran obrir avui, i dos pisos
més, un d’ells abanonat i l’altre
habitat per una persona que va
ser evacuada per seguretat.
A més d’aquest incident, els
Bombers van realitzar una sortida a Girona pel despreniment
d’unes teules a la plaça Castanyes. Cap persona va resultar ferida i s’espera que avui els
tècnics estudiïn les causes de
l’esllavisament,tot i que es pensa que podrien haver quedat
soltes després d’unes obres
que s’han fet recentment. També al carrer Roca d’Olot va caure un tros del balcó del tercer
pis sense provocar ferits.

La web oficial de la Catedral de
Girona –http://www.catedraldegirona.org/– ha anat incorporant novetats en continguts textuals i gràfics amb la implantació
del sistema d’accés pagat al recinte. La novetat més destacada
és la difusió de com funcionen
els ser veis que ofereix la seu.
Cap altre diòcesi de la Conferència Episcopal Tarraconense (CET) ofereix els mateixos
continguts. La web ha incoporat
una agenda –amb una previsió
anual– de les celebracions litúrgiques més significatives. En
aquests moments, és possible la
consulta de les festes de 2006
amb l’explicitació del mes, dia de
la setmana, raó de la celebració
–bàsicament, en relació amb el
calendari litúrgic–, hora de començament i, si és així, la indicació de la presidència del bisbe, Carles Soler, en la solemnitat.
Respecte a l’estructura inicial, la pàgina web de la Catedral
–és l’«església-mare» de la diòcesi de Girona– ha incorporat els
horaris de missa –diumenges i
festes, vigílies i dies entre setmana– a la capella Conventual i
Altar major; els horaris d’obertura al culte –de dilluns a divendres, dissabtes i diumenges–;
horaris de confessions; com funciona el sistema de visites culturals –a la nau, claustre i tresor, i
amb la possibilitat de l’accés gratuït–; i la visita al campanar
–dura 1 hora, amb capacitat per
a 20 persones i entrada adiccional–. A més, la pàgina web indica que no hi ha visita cultural durant 4 festes solemnes –Nadal,
Cap d’Any, Reis i Diumenge de
Pasqua– i que les «aportacions
econòmiques» són «destinades» a
pagar el «manteniment, conservació i restauració» de la seu.
En aquest context, la web de
la Catedral també explica el funcionament del Servei d’Atenció
Pastoral de la Catedral, amb responsabilitat del Canonge Arxi-

INFRAESTRUCTURES

Nadal confia que s’anunciï aquest mes
la construcció del tercer carril de l’AP-7

CATEDRALDEGIRONA.ORG

DADES. La web fa que la seu gironina sigui visitable des d’arreu del món.

Quatre opcions d’activitats didàctiques
La Catedral de Girona ofereix 4
opcions d’activitats didàctiques
destinades a alumnes de Primària i Secundària. Descobrim la
Catedral és una visita comentada pel conjunt monumental de la
seu incidint en el factors humans
i socials. L’activitat està destinada a Primària –cicles mitjà i superior–, ESO i Batxillerat i té una
durada de 90 minuts. El vitraller
de la Catedral té com a finalitat
divulgar el procés d’elaboració
d’un vitrall remarcant el significat simbòlic. L’activitat està
adreçada als alumnes de primà-

prest Joan Baburès i Noguer. El
ser vei està destinat a l’administració de sagraments –especialment, baptismes i matrimonis– i
preveu la celebració d’accions litúrgiques sagramentals, per
exemple, commemoracions exequials o benediccions. En re-

ria, dura 2 hores i és fruit de la
coorganització entre la Catedral
i el Museu d’Art de Girona. Art
romànic i gòtic: pintura, escultura i arquitectura està adreçat a
ESO i Batxillerat i argumenta
com l’art és el resultat d’un context històric determinat. L’activitat també dura 2 hores i està
coorganitzada entre la Seu i el
Museu d’Art. Finalment, Simbologia religiosa és una visita dinamitzada a les col·leccions d’art
religiós de la Catedral de Girona
i Museu d’Art per a ESO i Batxillerat. Dura 2 hores.

ferència als baptismes i matrimonis, el Servei d’Atenció Pastoral de la Catedral divulga que
els interessats han de fer reserva de data al despatx del recinte,
que és obert de dilluns a divendres (entre les deu del matí i la
una del migdia).

Generalitat de Catalunya
Institut Català del Sòl
Actuació industrial Sector Industrial i de Serveis Portuaris
Polígon II-A Vall-llobrega (Baix Empordá)

El conseller està «convençut» que el TAV arribarà a França el 2009
Efe/DdeG, Barcelona

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, es va mostrar ahir
confiat que el Govern espanyol
anunciarà aquest mes de gener
la construcció del tercer carril
de l'autopista AP-7 a les províncies de Girona i Tarragona
i la gratuïtat del peatge de Mollet, «una reivindicació històrica».
Sobre l'arribada del tren
d'alta velocitat, el conseller va
manifestar que està «absolutament convençut» que el TAV
arribarà a l'estació de Sants de
Barcelona el 2007 i el 2009 a la
frontera francesa.

Nadal també va assegurar
que «acabarem el 2006» amb
les obres del Quart Cinturó en
el tram comprès entre les localitats d'Abrera i Terrassa «si no
començades, adjudicades».
En una entrevista amb Catalunya Ràdio, Nadal va afirmar
que al llarg d'aquest any també
s'aprovarà el Pla d'infraestructures del transport, la qual cosa
possibilitarà conèixer el traçat
concret del Quart Cinturó que
concep el Govern català, i que
és diferent al que s'havia pensat fa uns anys, la qual cosa podria comportar que la via es denominés de manera diferent.
«Pot haver-hi algun petit des-
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fasament pel que fa al funcionament ordinari en l'arribada
a Sants, però estic convençut
que tal com estan signats ja tots
els convenis del seu recorregut,
aquest fins a Sants està garantit», va apuntar Nadal.
Per altra banda, el conseller
va tornar a carregar contra l'anunci d'Iberia de reduir el
nombre de vols a l'aeropor t
barceloní del Prat, una decisió
que va qualificar d'«error tàctic
i polític». En aquest sentit, Nadal va assegurar que «és molt
evident» que tots els vols que
deixi buits Iberia, «si els deixés,
els ocuparien altres companyies, de baix cost o no».

L’Institut Català del Sòl procedirà a l’alienació, mitjançant
concurrència d’ofertes, d’una parcel·la de l’actuació industrial Sector Industrial i de Serveis Portuaris Polígon II-A
dins del terme municipal de Vall-llobrega (Baix Empordà).
El plec de condicions administratives i la documentaciò annexa es podran recollir a l’Ajuntament de Vall-llobrega (c/
Raval de Baix, 23) i a la seu de l’Institut Català del Sòl (c/
Còrsega, 289, 3a planta, Barcelona - Àrea de Vendes) a partir del dia 11 de gener de 2006, els dies feiners, excepte els
dissabtes, de 09.00 a 14.00 h.
Les sol·licituds podran presentar-se al registre de qualsevol de les dues entitats esmentades. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 28 de febrer de 2006 a
les 14.00 hores.
Per a més informació, consulteu la nostra adreça d’Internet: http://www.incasol.com
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Uns llums de Nadal cauen sobre una noia
que anava en moto i li causen ferides greus
L’Ajuntament no ha despenjat encara els ornaments i va fer actes populars al carrer després de l’accident
ta de celeritat en treure l’enllumenat i també per no tenir en
compte on es pengen aquests ornaments.
Tot i que han passat deu dies
des del final de les festes nadalenques, a Anglès encara no han
estat retirats els llums ornamentals perquè, segons Fornés,
tot i ser un municip petit té molta activitat: «L’Ajuntament no
disposa de tant de personal com
una gran ciutat i després de Nadal vénen les activitats de la Fira
de Sant Antoni que per a nosaltres és molt important. Per això
s’han de posar prioritats i nosaltres vam pensar que els preparatius de la Fira eren més rellevants
que treure els adornaments que
no feien nosa i podrien estar penjats una setmana més», comenta.

L. Marín, Girona

Una noia de 14 anys està ingressada a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l’hospital Josep Trueta de Girona des que la
nit de divendres li van caure a
sobre uns adornaments de Nadal en un carrer d’Anglès. La
menor, que es troba conscient i
estable segons fonts de l’hospital, passava en moto pel carrer
Indústria d’aquest municipi
quan li van caure els llums a sobre, per la qual cosa, a més dels
cops que va rebre per l’impacte
de la peça –d’uns quaranta quilos de pes– també va patir contusions en caure de la motocicleta.
Els pares de la noia expliquen
que l’accident li ha afectat el fetge i un pulmó i que, per això, els
metges la mantenen a la UCI per
fer un seguiment exhaustiu del
seu estat. «Els doctors ens han dit
que la nostra filla ha tingut molta sor t perquè després de l’accident que ha tingut, les conseqüències podrien haver estat molt
pitjors», comenta la mare de la
menor.
Els fets van passar cap a la
una de la matinada de divendres
quan la menor tornava a casa en
moto pel carrer Indústria. En
aquell moment, segons sembla,
es va desprendre un tros de
façana d’un edifici i va caure un
dels ganxos que aguantava uns
adornaments dels que es pengen al carrer per engalanar les
ciutats. El pes dels llums –que
pot arribar als 40 quilograms– i
el balanceig van fer que caigués
la filferrada, en el moment que
la noia passava per la zona.
Massa pes per a les façanes

Un familiar de la menor explica que aquests adornaments,
que s’han posat nous aquest any,
pesen massa i no són adequats
per a les parets de les cases velles on es pengen, ja que les façanes estan en mal estat. La mare
de la noia segueix la mateixa línia en assegurar que el consis-

Fira sota els adornaments

ANIOL RESCLOSA

ANGLÈS. Els llums de Nadal encara penjaven ahir a la tarda al carrer Indústria, un dels més importants del municipi.

tori va enganxar llums de Nadal
massa grans en unes parets en
mal estat. No obstant, des de l’Ajuntament d’Anglès s’afirma que
es van prendre totes les mesures de seguretat a l’hora de penjar els adornaments i collar els
cables a les parets. «El problema
va ser que es va despendre un tros
de rajol de la façana i després va
cedir tota l’estructura de els llums
de Nadal», explica l’alcalde del
municipi, Jordi Fornés, qui afegeix que «lamentem molt el que
ha passat però és un accident que
ningú havia pogut preveure».
«Fins i tot a Girona cauen trossos de balcons d’edificis restaurats», comenta l’alcalde, en referència als trossos de teules
que van caure diumenge dia 8 a
la plaça Castanyes de Girona: no
hi va haver ferits però es va haver d’acordonar la zona.
Fornés assegura que la nena
va ser atesa de seguida pels ser-

ANIOL RESCLOSA

FAÇANA. El despreniment d’un rajol va fer cedir el ganxo dels ornaments.

veis mèdics i traslladada a
l’hospital Josep Trueta de Girona i que ell personalment es va
dirigir al lloc dels fets per posarse a disposició de la família. «No
escatimarem despeses, la família
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tindrà tot el que necessiti i ells ja
saben que estem a la seva disposició», afirma l’alcalde.
La mare comenta que va rebre una trucada de Fornés, però
es mostrava indignada per la fal-

Els familiars de la noia asseguren que l’alcalde els va fer els
mateixos comentaris en una trucada però la mare va denunciar
que «per respecte al que va passar l’alcalde havia d’haver trucat
a la brigada municipal després
del succés per despenjar els
llums». Almenys per evitar que
en caigués cap més. Sobretot tenint en compte que dissabte es
va celebrar la Fira de Sant Antoni i que algunes activitats van tenir lloc en aquest carrer o els
dels voltants, tots amb cases antigues i façanes que deixen veure el pas del temps.
Els pares de la noia ferida
pels llums de Nadal consideren
que «a la negligència de penjar
aquests llums en aquestes condicions se suma el fet que les mantinguessin després de l’accident i
a més enceses, amb la quantitat
de gent que hi va passar per sota».
Almenys part dels 9.000 assistents a les diferents activitats de
la Fira i els molts més que segurament es van apropar ahir per
continuar gaudint de les activitats que el municipi havia preparat.

Conferència
Seguint amb el Cicle de Conferències programades per a la celebració
del nostre Centenari, el Sr. Joan Ribes, exalumne i director molts anys del quadre
escènic del Col·legi, dissertarà sobre: El teatre: tècnica d’expressió
La conferència està oberta a tothom.
Dia: 19 de gener
Lloc: Auditori del Col·legi
Hora: 20 hores

Dimecres, 18 de gener de 2006 ■ Diari de Girona
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■ Una família va resultar

SUCCESSOS

afectada ahir a la nit per
un incendi en el sector
centre de Salt. Les flames van destrossar un
baix del carrer Àngel
Guimerà. No es descarta que el foc fos provocat perquè l’habitatge
no tenia ni llum ni gas.

Un incendi provoca tres ferits per inhalar
fum i fa desallotjar part d’un edifici a Salt

T.C.C., Girona.

El regidor del grup municipal
de CiU a l’Ajuntament de Girona Joan Bosch, va reclamar ahir
que l’equip de govern (PSCERC i ICV-EA) faci menys declaracions i sigui més efectiu en
la lluita contra els robatoris que
estan patint comerços i habitatges de la ciutat. En les darreres
setmanes s’han comès diversos
robatoris amb violència a immobles del barri de Palau i de
Montjuïc. En ambdues ocasions, els assaltants han aconseguit fugir i han generat temor
entre els veïns d’urbanitzacions
i zones allunyades del centre.
També s’ha entrat a robar a
Mercagirona i a restaurants del
Barri Vell de Girona. En les
dues ocasions s’ha usat la força
per aconseguir entrar als locals.
Aquest seguit de succesos
«greus» motiven Bosch a demanar als governants de Girona
que en lloc de dir que «Girona
és més segura que mai» intesifiquin els controls per evitar nous

BONA

J. Badenes/ L.Marín, Salt.

Un matrimoni i un nadó van resultar ferits lleus ahir per inhalar
fum en un incendi al centre de
Salt. El foc va afectar tot un baix
del número 146 del carrer Àngel
Guimerà i va obligar a desallotjar
els veïns de les primeres plantes.
El foc va mobilitzar set camions
de bombers, la policia local i els
Mossos.
Els bombers van rebre l’avís
quan faltaven pocs minuts per
dos quarts de deu de la nit. El
baix estava ple de mobles i el foc
es va propagar ràpidament. El
fum va pujar per l’escala i va afectar alguns residents dels pisos superiors. Una de les famílies va ser
traslladada a l’hospital Trueta, tot
i que no presentaven símptomes
evidents d’intoxicació. L’incendi
va provocar una gran expectació
al barri i el carrer Àngel Guimerà
i la plaça Onze de Setembre es va

MARC MARTÍ

MARC MARTÍ

Va generar expectació al barri.

DESTROSSAT. L’interior de l’habitatge va quedar completament carbonitzat després de les flames.

omplir de curiosos.
Els bombers van apagar les flames en menys de mitja hora, però
van seguir treballant per analitzar
si l’estructura havia quedat afectada. L’arquitecte municipal va revisar l’edifici i es va autoritzar que

els veïns que havien estat desallotjats tornessin a l’habitatge.
Fonts oficials van assegurar
que el pis estava desocupat i que
feia mesos s’havia hagut de desallotjar per evitar que hi anés a
dormir gent. No obstant això, di-

versos veïns van indicar que encara és habitual que entrin persones. Altres fonts de la investigació van assenyalar que el baix
afectat no tenia ni la llum ni el gas
donats d’alta. Per aquest motiu,
ahir no es descartava que el foc

hagués pogut ser intencionat o
motivat per una baralla. Segons
alguns testimonis, poc abans de
declarar-se el foc es va sentir una
discussió, un vehicle que sortia a
tota velocitat i, posteriorment,
crits d’alerta per l’incendi.

SEGURETAT

CiU vol menys declaracions de l’equip de
govern i més efectivitat contra els robatoris
El consistori rebutja vigilar Mercagirona i aposta per connectar alarmes
incidents d’aquesta magnitud.
El regidor de CiU considera que
tampoc s’ha de dir que la ciutat
és més insegura però sí que
«s’ha de ser més prudent» en les
afirmacions que es fan.
Per Joan Bosch, la Junta de
Seguretat Local (on prenen part
les autoritats locals i les policials) hauria de tenir una actitud «més reivindicativa i exigent» envers el Depar tament
d’Interior de la Generalitat perquè considera que hi ha menys
mossos.
Per l’edil nacionalista, hi ha
proves que la quantitat d’agents
dels Mossos d’Esquadra que patrullen per Girona ha disminuït

des que el cos policial s’ha desplegat per Barcelona. Cita, per
exemple, les dades apor tades
pel Sindicat Autònom de la Policia (SAP), que fa uns dies revelava que a les comarques gironines no hi ha més de 250
agents dels Mossos d’Esquadra
quan, segons les necessitats d’aquest territori, estipulades per

Considera que
la Junta Local de
Seguretat hauria
de reclamar més
mossos a Interior
■

una comissió tècnica d’Interior,
n’hi hauria d’haver 400. Fa uns
dies el cap de la policia local de
Salt, Antoni Marco, es queixava
que els agents municipals havien de fer tasques que haurien
de correspondre als Mossos.
Al parer de Bosch, el fet que
s’estigui incrementant la venda
d’alarmes connectades a serveis de seguretat privats és un
reflex del neguit de moltes persones que no es gasten els diners per aquest ser veis perquè
sí, si no perquè «malauradament no li queda més remei».
Mentrestant, l’Ajuntament
de Girona va mostrar-se crític
amb els majoristes de Mercagi-

rona perquè des de fa anys poden connectar una alarma amb
la policia però no ho han fet. La
regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Girona,
Glòria Plana, va explicar ahir a
Ràdio Girona que el consistori
va posar una alarma central fa
uns set anys però que cap majorista no s’hi ha connectat. De
les 28 por tes, només hi ha
connectades les quatre principals.
En el robatori de dissabte a
la nit els lladres van aprofitar
l’absència d’alarmes i vigilància
per esbotzar portes i endur-se
uns 4.000 euros. De fet, a la nit
només hi ha una persona a prop,
que és la que s’encarrega del
dipòsit municipal de vehicles i
de la grua.
No obstant això, la regidora
de Promoció Econòmica ha descar tat posar vigilància i ha dit
que intentarà convèncer els majoristes que connectin les alarmes.

PROTOCOL

TRÀNSIT

L’ambaixador i el cònsol dels
Estats Units visiten Girona

Augmenten les
denúncies a Salt
per conduir sense
carnet ni ITV

Pagans els convida a conèixer el Barri Vell

DdeG, Salt.
DdeG, Girona.

L’ambaixador dels Estats Units
a Espanya, Eduardo Aguirre, i
cònsol general dels EUA a Barcelona, Juan Alsace, van visitar
ahir Girona. Els representants
van ser rebuts per l’alcaldessa
de Girona, Anna Pagans. La representant municipal va conversar durant més de mitja hora

Van visitar la
mostra sobre
Cristòfol Colom
a La Fontana d’Or
■

sobre la ciutat. Pagans va explicar als dos representants nordamericans quins són els valors
del Barri Vell, així com diferents
aspectes de la difusió del patrimoni cultural dels jueus a Girona.
També van conèixer altres
institucions com Caixa de Girona, on van recórrer la seu central. Posteriorment, Aguirre i
Alsace van ser acompanyats per
Arcadi Calzada, president de
Caixa de Girona i Aleix Gimbernat, director general de Caixa de Girona, en una visita al
Centre Cultural de Caixa de Gi-
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VISITA. Pagans va rebre l’ambaixador dels Estats Units, Eduardo Aguirre.

rona. Els van realitzar un atent
recorregut per l'edifici, dedicant especial atenció i a l'exposició Colom i els Taïnos, mostra
que ocupa, fins al 29 de gener,
la planta baixa i el soterrani del

centre cultural.
Eduardo Aguirre, d’origen
cubà, va prendre possessió fa
sis mesos i ja ha visitat altres
ciutats catalanes com Barcelona o Vic.

L'Ajuntament de Salt, incrementarà aquest any els controls per detectar conductors
sense permís. Durant els controls fets l’any passat la policia
va denunciar 200 conductors
per aquest motiu. El 2004 havien estat 146. L’important increment ha fet decidir que per
l'any 2006 sigui una de les prioritats en matèria de controls. A
més, el 2005 s’ha denunciat 222
vehicles que estaven en zones
de vianants. L’any anterior havien estat 23. Pel que fa a manca d’ITV, el 2004 va haver-hi 126
denúncies, per 26 del 2004.
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PORTES OBERTES

Tramiten 18 denúncies i 8
immobilitzacions de camions
La policia efectua un control de transports de vehicles pesants
DdeG, Girona.

Els Mossos d'Esquadra van
efectuar dijous passat a la nit 18
denúncies i vuit immobilitzacions en un control de transports simultani a la N-II i a l'AP7 a la Jonquera, segons va informar ahir la policia catalana
en un comunicat. Durant el
control es van aturar un total de
trenta vehicles pesants i es van
fer 22 proves d'alcoholèmia,
dels quals no es va registrar
cap resultat positiu. L’objectiu
d’aquest control era detectar
les possibles infraccions dels
conductors de vehicles pe-

Els Mossos van
preparar el control
simultani a la N-II
i a l’AP-7 al seu
pas per la Jonquera
■

sants.
De la trentena de vehicles
aturats, es van fer un total de
divuit denúncies i es van immobilitzar vuit camions. Les infraccions que es van poder recollir en aquestes denúncies,
vuit denúncies es van fer per
una reducció del descans obligatori, set per irregularitats
amb els disc diagrama i tres
per irregularitats amb el tacògraf.
Per la seva banda, les principals causes que van provocar
les immobilitzacions dels camions van ser la manca de descans reglamentari i la manipulació del tacògraf.
La infracció més greu que
van observar els Mossos va ser
la que va cometre el conductor
d'un camió amb matrícula francesa que circulava amb una
càrrega de troncs, amb un excés de pes de 14 tones. Per

aquest motiu, els agents el van
sancionar i li van immobilitzar
del camió ja que es tracta d’una falta molt greu segons la
normativa de transports.
Controls rutinaris

Els Mossos d’Esquadra realitzen periòdicament controls
de transports a les carreteres
de les comarques gironines.
Els controls que la policia autonòmica fa a punts d’intens
trànsit de camions com la Jonquera ser veixen per detectar
possibles infraccions dels conductors de vehicles pesants.
Aquest és el cas del control simultani de dijous a la N-II i
l’AP-7.
Per la seva banda, el Servei
de Protecció de la Natura (Seprona) de la Guàrdia Civil realitza els controls per evitar el
transport i posterior comercialització de peix immadur.

PALAFRUGELL

La policia local i Protecció Civil
assisteixen un part en un domicili
Una ambulància trasllada la mare i la filla a l’hospital de Palamós
DdeG, Palafrugell.

Una veïna de Palafrugell va ser
assistida de part en el seu domicili per un agent de la policia local de Palafrugell i tres
membres de Protecció Civil.
La noia va començar a sentir
fortes contraccions que li van
fer preveure que el part era imminent. La ràpida actuació de
l’agent de la policia local i de
tres membres de l’Associació
de Voluntaris de Protecció Civil va permetre que el par t
anés bé.
Els fets van passar al voltant
d'un quar t de dotze d'ahir al
matí quan la jove L.M. M.B., de

25 anys i nacionalitat paraguaiana, va començar a sentir
fortes contraccions, que auguraven el part.
Segons un comunicat de l'Ajuntament de Palafr ugell, la
noia es trobava dins del domicili familiar, al carrer Major, 12,
i va cridar el seu marit, que ràpidament va alertar uns membres de l'Associació de Volun-

La noia va sentir
fortes contraccions
que li auguraven
un part imminent
■

taris de Protecció Civil que es
trobaven a prop de l'habitatge.
Abans d'entrar, els membres
voluntaris de Protecció Civil
van avisar per ràdio la policia
local de Palafrugell i també un
Vehicle d'Assistència Mèdica.
El part va ser imminent i la
dona va tenir la seva filla a casa
seva, essent posteriorment atesa pel personal de la unitat
d'assistència medicalitzada
que s'havia desplaçat al domicili. Una ambulància va traslladar mare i filla a l'hospital de
Palamós, on van ingressar sense més complicacions i en bon
estat de salut.

TRÀNSIT

Un conductor resulta ferit lleu en
atropellar un porc senglar a Olot
Dóna positiu en un control després d’una col·lisió a Castelló
R. Seligrat/L.Marín, Girona.

Un home va resultar ferit lleu
en atropellar un porc senglar
a la carretera Vella de Batet
d’Olot. Els fets van tenir lloc
prop d’un quar t de nou del
vespre de dissabte quan el
Peugot 205 amb matrícula de
Girona es va veure sorprès per
la presència de l’animal, segons van informar els Bombers. Com a conseqüència de
la col·lisió, el conductor del
vehicle, Carles M. de 36 anys
i veí de Mieres va resular ferit
lleu i la seva acompanyant, la
seva mare, il·lesa. El sinistre
va provocar la mor t de l’animal.

D’altra banda, un home va
resultar ferit lleu en col·lidir
dos vehicles a la rotonda de la
C-260 a Castelló d’Empúries.
En el control d’alcoholèmia realitzat pels Mossos al lloc de
l’accident, Miguel R. L, l’accidentat, va donar positiu.
Dos ferits en sortir de la carretera

El sinistre es va produir
quan faltaven cinc minuts per
dos quar ts de vuit del matí
d’ahir al punt quilomètric 33,
entre una furgoneta Nissan
amb matrícula de Girona i un
Hyundai. Els ocupants del
primer vehicle van sortir il·lesos de la col·lisió mentre que
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el conductor del segon va resultar ferit de caràcter lleu.
Segons va informar el cos
de Bombers de la Generalitat,
dues persones més van resultar ferides de caràcter lleu en
sortir- de la carretera dissabte a la nit. El sinistre va tenir
lloc a l’AP-7, direcció Barcelona, al seu pas per Vilablareix.
A més, un cotxe es va cremar a la carretera Gi-631 a Vilopriu a un quar t de nou del
matí d’ahir. Tot i que l’Opel Astra va quedar totalment destrossat, no es van registrar ferits ja que els seus ocupants
van tenir temps de sortir del
vehicle.

JORDI BATALLER/ACN

JACIMENTS. Les restes de la vil·la romana estan entre Banyoles i Camós.

Més de 70 persones visiten la vil·la
romana de Vilauba de Camós
Els participants van tenir com a guies els excavadors
Acn/DdeG, Camós.

La jornada dominical de portes
obertes a la vil·la romana de Vilauba, situada a cavall entre les localitats de Banyoles, Camós i
Porqueres, s’ha tancat amb més
de setanta visitants, segons va informar el regidor de Patrimoni
Cultural de Banyoles, Joan Julià.
Els participants han tingut el pri-

vilegi de tenir com a guies els mateixos·l excavadors, que des de fa
més de 20 anys realitzen treballs
de recerca en aquest jaciment.
A part, la jornada també va servir per inaugurar una sèrie de plafons explicatius, que pretenen fer
més entenedora la història i la
distribució d’aquesta vil·la romana.

EDICTO
D. JUAN BAUTISTA COROMINA LOZANO, JUEZ SUSTITUTO DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. 6
DE GIRONA EN FUNCIONES DE MERCANTIL
HAGO SABER:
Que en el Concurso Voluntario nº 202/04, que se sigue en este Juzgado a instancia de MAS CONSTRUCCIONES
MECÁNICAS, S.A., representado por la Procuradora Sra. G. TUEBOLS, se ha acordado mediante auto de esta
fecha la apertura de la liquidación de oficio de conformidad con lo prevenido en el art. 143 de la Ley Concursal
el cual es del tenor literal siguiente:
Juzgado Mercantil 1 Girona
Av. Ramon Folch, 4-6
Girona
Procedimiento Concurso 202/2004
Parte demandante Mas Construcciones Mecánicas, S.A.
Procurador GREGORIA TUEBOLS MARTÍNEZ

AUTO
JUEZ SUSTITUTO D. JUAN BAUTISTA COROMINA LOZANO
En Girona, a seis de Febrero de dos mil seis.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Que por auto de fecha 24 de Noviembre de 2004 se acordó declarar en estado de concurso voluntario a la entidad mercantil MAS CONSTRUCCIONES MECÁNICAS, S.A.
SEGUNDO.- Que por la Administración Concursal se presentó el informe, junto con el inventario de bienes y
derechos del deudor y la lista de acreedores.
La presentación del informe ha sido comunicada a las partes y anunciada por edictos, fijados en el tablón de
anuncios del Juzgado y publicados en el Boletín Oficial del Estado, haciendo saber que contra el inventario y la
lista de acreedores podrían presentarse impugnaciones en el plazo de diez días computados desde la última
publicación del edicto.
TERCERO.- Que presentados que fueron cuatro incidentes concursales, los mismos han sido resueltos por
sentencia, acordándose al amparo de lo dispuesto en el art. 96.4 de la LC, la exposición en la Secretaria de este
Juzgado de las presentes actuaciones a los efectos prevenidos en el citado artículo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Una de las clases de la apertura de la liquidación, es la apertura de oficio prevista y regulada en
el art. 143 de la LC.
En el presente procedimiento concursal procede la apertura de oficio de la liquidación concursal, toda vez que
no se ha solicitado de forma voluntaria por el concursado ni a instancia de ninguno de los acreedores. El apartado 1º del punto 1 del art. 143 establece que procederá a la liquidación de oficio cuando no se presente dentro
del plazo legal ninguna de las propuestas de convenio del art. 113 de la LC. El plazo de finalización para la presentación del convenio finalizó hace tiempo, por lo que es procedente la apertura de oficio de la liquidación del
presente concurso.
SEGUNDO.- Abierta la fase de liquidación procede acordar lo previsto para la misma en los artículos 144, 145,
146, 148 y 163.1.2º de la LC.
PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO: DECLARAR FINALIZADA la fase común del presente procedimient concursal de la entidad mercantil MAS CONSTRUCCIONES MECÁNICAS, S.A. y ABRIR la fase, de liquidación, formándose la sección quinta, la cual se encabezará con testimonio de esta resolución.
Durante la fase de liquidación quedarán en suspenso las facultades de administración y disposición de la entidad concursada sobre su patrimonio con todos los efectos establecidos en el Título III de la Ley Concursal. Así
mismo, se declara la disolución y el cese de los administradores o liquidadores, que serán sustituidos por la Administración Concursal para proceder de conformidad con lo establecido en esta Ley.
Anúnciese por edictos la apertura de la fase de liquidación, que se fijarán en el tablón de anuncios de este Juzgado y se publicarán en el Boletín Oficial del Estado y en el Diari de Girona.
Inscríbase, asimismo, en los Registros correspondientes la apertura de la fase de liquidación, librándose los
oportunos mandamientos al Registro Mercantil de Girona y al Registro de la Propiedad de Santa Coloma de Farners.
Los respectivos oficios y mandamientos serán entregados a la procuradora Sra. G. Tuebols para que cuide de
su curso y diligenciamiento, con el apercibimiento de la sanción legalmente prevista en el Art. 552 de la LOPJ.
En el plazo de QUINCE DÍAS computados des de la notificación de esta resolución, la administración concursal presentará un plan para la realización de los bienes y derechos integrados en la masa activa del concursado conforme a lo dispuesto en el artículo 148 de la Ley Concursal.
Fórmese la Sección sexta de calificación del concurso, que se encabezará con testimonio de esta resolución y
del auto de declaración de concurso.
MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante recurso de REPOSICIÓN ante este Juzgado, no obstante lo cual,
se llvará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de CINCO DÍAS hábiles
contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso (artículo 197.2 de la Ley Concursal y 451, 452 de la LEC).
Así lo manda y firma el Juez sustituto Juan Coromina Lozano del Juzgado Mercantil 1 Girona; de lo que doy fe.
Y para que sirva de publicidad a los efectos prevenidos en el artículo 23 y 24 de la Ley Concursal, expido el presente en Girona, a seis de Febrero de dos mil seis.
El Juez sustituto
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Catalunya

La legislació i el protocol d’actuació davant de casos d’abusos i maltractaments a infants està desfasat. Almenys així ho
reconeix el Síndic de Greuges, que insta l’Administració a buscar solucions eficients per evitar la proliferació de casos d’a-

■

gressions. El principal problema en aquestes situacions ésdetecctar-les però un cop tret a la llum, la lentitud de l’estudi i
avaluació del cas, les propostes de solucions i els llarguísims
processos judicials, compliquen encara més l’estat de l’infant.

Menors desemparats per la llei
El cas d’Alba posa en evidència les deficiències del sistema de protecció al menor de la Generalitat
L. Marín, Girona

La petita Alba, la nena de cinc
anys que continua hospitalitzada
a la Vall d'Hebron després que fa
un mes rebés, suposadament,
una pallisa del seu padrastre, ha
posat en evidència les mancances del sistema de protecció a la
infància de la Generalitat i, fins i
tot, de tot l'Estat. La menor, que
actualment es troba sota la tutela del Govern, va ingressar a l’UCI fa més d'un mes per maltractaments que li van provocar un
fort traumatisme cranioencefàlic. No obstant, abans d'arribar a
aquesta situació, la petita va sofrir altres episodis de terror.
Així, segons van explicar des
de l'Administració, Alba ja havia
estat hospitalitzada a meitats de
desembre amb una fractura de
braç i hematomes per tot el cos i,
després que tres jutges i els serveis socials de l'Ajuntament i de
la Generalitat tinguessin coneixement que la menor era suposadament maltractada, ningú no
va adoptar cap mesura de protecció.
L'Administració ha reconegut
«alguns errors» però, contradient
les seves pròpies paraules, la responsable de Benestar i Família,
Anna Simó, ha reiterat més d'un
cop que «en el cas de la petita Alba
les coses van funcionar bé perquè
nosaltres vam fer les visites i les
entrevistes amb la família a partir d'una primera comunicació de
maltractaments el dia 22 de desembre». La «bona» actuació del
sistema de protecció a la infància
ha acabat amb una nena de cinc
anys que «mai somriu» –segons
explicaven els veïns de la menor–
i que, segons els metges, patirà
seqüeles tant motores com neurocognoscitives, és a dir, que patirà seqüeles pel que fa a llenguatge, de memòria, i també de
moviment.
La detecció del problema

Aquest cas ha aixecat molta
polèmica entorn del sistema de
funcionament de protecció a la
infància i són moltes les parts
personades en aquest debat.
Així, un dels primers i més complicats punts que té en compte el
«sistema català d’atenció als menors en risc», és la detecció d’aquesta situació. És a dir, com es
detecta que un nen o nena està
sent maltractat, ja sigui físicament o psicològica.
Segons les dades de la Generalitat, han de ser les persones o
institucions que estan més a prop
dels menors les que han de detectar aquest problema però moltes vegades, si el «problema» és
la família i el nen no explica el que
li està passant, les circumstàncies no es fan evidents –no es
veuen proves físiques, normal-

El TSJC demana
facilitar que els
mestres denunciïn
els casos d’abusos
■

Sistema Català de Protecció dels Infants i Joves

DISFUNCIONS

▼ FORMES DE DETECCCIÓ, DENÚNCIA I DERIVACIÓ DE CASOS DE MALTRACTAMENTS

● Dificultats per detectar les situacions de risc dels menors.

MENORS EN SITUACIÓ DE RISC

● Manca de protecció efectiva pel
retard a iniciar l’estudi sobre la situació dels infants.

DETECCIÓ, DENÚNCIA I DERIVACIÓ DE CASOS DE MALTRACTAMENTS
Policia

Sanitat

Ensenyament

Altres

Local
Mossos d’Esquadra
Nacional (Grume)

Centres hospitalaris
Centres d’atenció primària
Altres serveis sanitaris

Centres escolars
Equips d’atenció
Psicopedagògica

Familiars
Veïns
Entitats Juvenils

Telèfon
de la
infància

EQUIPS BÀSICS D’ATENCIÓ SOCIAL PRIMÀRIA (EBASP)

● Manca d’escolta i estudi de les
possibilitats protectores que
comporta el fet de tenir família.

ESTUDI DEL CAS, AVALUACIÓ I PROPOSTA DE MESURA

● Tardança a disposar del recurs
alternatiu al nucli familiar biològic.

EQUIPS D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA (EAIA)
CENTRES D’ACOLLIMENT
Meina
Menors estrangers
indocumentats
no acompanyats

Atenció contenció en
nucli

SERVEIS D’URGÈNCIES
DIRECCIÓ GENERAL D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

DECLARACIÓ DE DESEMPARAMENT, ASSUMPCIÓ DE LA TUTELA I APLICACIÓ DE MESURES DE PROTECCIÓ
Atenció en la pròpia família

Acolliment en família extensa

Centre residencial

INSTITUT CATALÀ DE L’ACOLLIMENT I D’ADOPCIÓ
Acolliment en família aliena

Atenció contenció en
nucli

Acolliment en família preadoptiva

Adopció
DdeG

Un nou protocol per solucionar les carències
La Generalitat, el Síndic de Greuges, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya i el Govern espanyol han decidit unir esforços
per buscar solucions que ajudin a
eradicar la violència contra els
menors. Millorar un sistema de
protecció als infants que, si tenim
en compte els darrers casos –la
petita Alba de Montcada, els nens
de Roses, el nadó amb cocaïna a
la sang, etc–, ha resultat ser defiicient. Així, segons el Síndic de
Greuges, Rafael Ribó, entre els
presents a la reunió «hi ha hagut
una resposta unànime en la voluntat que el protocol marc sigui

una solució a les carències» dels
protocols anteriors per a la protecció de menors. En aquest sentit, va recordar que el protocol actual es va aprovar el 1999, per anar
estenent-se de mica en mica per
les diferents demarcacions, però
que ja al juliol de l'any passat el
Síndic va convocar una comissió
tècnica que ha anat treballant des
d'aleshores per a revisar-ho, atès
que es va comprovar que havia
quedat «desfasat».
El nou protocol no pretén dilucidar responsabilitats en les
carències detectades per a la protecció dels menors. El Síndic va
advertir també que el protocol

marc que s'aprovi al juny no entrarà «en la definició legal de les
competències de cadascuna de les
institucions» implicades, encara
que establirà la forma de millorar
els mitjans de protecció, la interacció de la informació i les actuacions més immediates davant els
maltractaments. Segons l'opinió
del Síndic, ja l'any passat es va
constatar que els protocols d'intervenció en casos d'abusos i maltractaments greus a menors havien quedat desfasats, a causa
que els últims anys han canviat
«les relacions socials, el marc legal
i la mateixa concepció dels drets
dels nens a protegir».

ment la manera més fàcil de detectar un maltractament – fins
que és massa tard. No obstant, no
és senzill establir un sistema de
detecció més eficaç. Sense entrar
en la «psicòsi col·lectiva» en què
normalment acaben aquests casos, sí que, i partint de les paraules del fiscal en cap del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya
(TSJC), José María Mena, s’hauria d’«incentivar la capacitat de
denúncia de mestres i metges» da-

vant la sospita de maltractament
infantil mitjançant un protocol
que no impliqui riscos per a
aquests professionals. A més, un
altre dels punts que indiquen des
del Síndic de Greuges i altres
centres que treballen en la protecció dels menors, és ajudar a
que sigui la mateixa família –ja siguin el pare o la mare que veu
com el maltractament parteix de
l’altre part o altres familiars més
llunyans– la que denunciï els fets,

ja que segurament seran les persones que més aviat detectaran
la situació.
Un cop detectat el problema,
es passa a l’avaluació i la proposta d’una mesura, establerta normalment per la Direcció General
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (Dgaia), que pot acabar
amb una simple sanció, un llarg
procés judicial, o la derivació dels
nens a centres d’acolliment o
d’urgències, l’acolliment en fa-

DdeG, Barcelona
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● Allargament del procés i el conseqüent retard en la proposta tècnica i administrativa que se’n deriva.

mílies alienes o, si el problema familiar no es pot solucionar, l’adopció –d’aquests s’encarrega
l’Institut Català de l’Acolliment i
de l’Adopció.
El Síndic de Greuges, Rafael
Ribó, critica que moltes vegades
les dificultats dels processos se
centren en la «innecessària lentitud per gestionar documents bàsics», que l’Administració necessita per accedir a les dades de la
família. Un altre dels problemes
detectats, derivat del llarg procés
judicial que moltes vegades s’obre o de la falta d’una investigació exhaustiva, és la separació
dels menors tant del pare com de
la mares. El Síndic apunta que
durant l’any 2005 es van rebre
moltes queixes per la manca d’informació als pares sobre l’estat
dels seus fills.
Els centres d’acollida

En els casos que el menor s’ha
derivat a un centre d’acollida, un
altre dels problemes que té el sistema de protecció a la infància és
que «hi ha massa casos de menors
que pateixen llargs itineraris d’internament en centres diversos»,
cosa que porta el petit a tenir una
infància desestructurada i poc estable. A més, moltes vegades
aquests centres sofreixen de saturació d’interns i falta de personal, com és el cas del centre gironí Nostra Senyora de la Misericòrdia.
Així, en general, tot i que la
Generalitat disposa de mesures
de protecció al menor, aquestes
tenen greus deficiències que
moltes vegades comporten inoperància i resultats tràgics. Per
això, i davant la proliferació de casos de maltractament dels últims
mesos, el Síndic de Greuges, la
Generalitat, el Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya i el mateix Govern central, s’han reunit
en una taula per buscar solucions
més o menys definitives i eficients a aquest problema. D’aquesta reunió va sorgir la promesa d’aprovar un nou protocol
bàsic d’intervenció en casos d’abusos i maltractaments greus a
menors.
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TRAGÈDIA AL METRO DE VALÈNCIA ➜ Les vícitmes
L. Marín, Girona

«En la tragèdia de València hi ha
hagut molta falta d’informació i
ajuda als familiars dels afectats».
Així ho explica Antoni Màrquez,
un gironí que va perdre un familiar en l’accident de metro de
dilluns passat, en què van morir
42 persones. «Els polítics es
munten el seu «paripé» i les famílies que estan patint són les
oblidades», afegeix Màrquez. De
les seves paraules es desprèn la
indignació per les «mentides» de
les autoritats valencianes. «La
meva dona és neboda del difunt
Hipólito Muñoz Algaba», de 66
anys i veí de Paiporta, explica.
Hipòlito Muñoz havia agafat
el metro després de visitar una
neboda que estava ingressada a
l’hospital. «No va voler portar el
cotxe i va aprofitar que era a
València per fer alguns encàrrecs. En realitat hauria d’haver
agafat el tren anterior», comenta Màrquez. Després de l’accident «els responsables no sabien
indicar als familiars on es podria
trobar el cos del difunt. Fins a dos
quarts de tres de la matinda no
van certificar al fill la mort del
seu progenitor». No obstant, van
haver d’esperar fins a les cinc de
la tarda del dia següent perquè
els entreguessin el cos. Segons
el gironí, la Generalitat Valenciana i l’Ajuntament es desentenien del problema i es passaven
la gent dels uns als altres. Finalment «deien que ho sentien
molt però que s’havien de buscar
la vida perquè ells estaven
col·lapsats de feina».
Màrquez creu que tot i poder
entendre que la situació podria
col·lapsar la infraestructura d’emergència valenciana, «en una
tragèdia com aquesta s’han de tenir en compte els familiars de les
víctimes» i no vendre «des del
primer moment que tot està ben
coordinat i que tothom està atès».
A més, «jo sé que la Generalitat
de Catalunya els va oferir ajuda
però allà no la van acceptar», critica Màrquez, afegint que en
aquests casos no es tracta de política, sinó de persones. «Quan
jo vaig tenir un problema familiar aquí a Girona vaig rebre l’ajuda de tothom malgrat ser convergent» perquè són temes

«La Generalitat
de Catalunya els
va oferir ajuda i no
la van acceptar»
■

«Els familiars no
van rebre l’atenció
que necessitaven»
Un gironí que ha perdut un familiar en
l’accident assegura que faltaven psicòlegs

CESAR GARCIA/LEVANTE

FAMILIARS. El fill del difunt Hipòlito Muñoz acompanyat de la seva dona.

«aliens als interessos polítics».
Antoni Màrquez va recòrrer als seus contactes amb la
Generalitat de Catalunya per
aconseguir que les autoritats
valencianes atenguessin els
seus familiars que estaven
«destrossats per la situació».
«La Generalitat valenciana
havia venut als mitjans que
tots els afectats estaven atesos
per metges i psicòlegs però allà
nosaltres no teníem ningú»,
comenta el gironí.
Recórrer als contactes

«Al cap de deu minuts de la
meva trucada a Catalunya
van contactar amb mi des de
la Generalitat Valenciana preguntant què és el que necessitavem perquè segons ells ja havien estat assistits perquè deien
que al tanatori hi havia hagut
psicòlegs, cosa que era mentida» i poc després de l’enterrament, quan «vaig tornar a
trucar a la Generalitat de la
Comunitat Valenciana per donar-los les gràcies per res», van
enviar-nos una psicòloga.
«El que no hi ha dret», es
queixa Màrquez, «és que hagim de recórrer als contactes
per obtenir ajuda, perquè tothom es mereix el mateix tracte». A més, des del Govern valencià, només van voler «disculpar-se personalment» quan
van pensar «que jo tenia algun
tipus d’influència a Catalunya».
D’altra banda, Màrquez explica que hi va haver molts familiars que no van voler anar
als funerals perquè se sentien
ferits per l'actuació dels polítics. A més, «els familiars van
ser desplaçats a la setena o vuitena fila perquè les autoritats
havien d'estar a davant quan
no havien perdut ningú. Què
pintaven ells allà?», es pregunta Màrquez.

... millor
al centre!

BALANÇ

Empitjora la situació d’una
de les ferides en l’accident
La nena d’11 anys està ingressada en estat lleu
Efe/DdeG, València

La situació d’una de les ferides
després de l’accident de metro
ocorregut dilluns passat a València va empitjorar ahir. L’estat
d’aquesta dona, de 40 anys i veïna de Torrent, ingressada a
l’hospital Clínic, va passar a ser
molt greut. En total, romanen en
situació molt greu dos dels set
ferits en el sinistre que encara
segueixen hospitalitzats. L’altra
dona que es troba molt greu, de
44 anys, està ingressada a
l’Hospital Peset.

De la resta, una dona de 30
anys de Burjassot segueix greu
a La Fe i tres persones més estan en situació menys greu. D’aquestes, un home de 29 anys veí
de Picanya segueix ingressat en
el Clínic i dues dones, una de 41
i una altra de 46, residents a Torrent i Real de Montroi respectivament són ateses en el General.
La nena d’11 anys que va perdre a la seva mare en l’accident,
veïna també de Torrent, es troba lleu a La Fe.
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