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Envien a presó un veí de Maçanet que
robava a prostitutes de la carretera

EUiA de Lloret
proposa la creació
d’una mesa per a
la contractació
municipal

✓ Les amenaçava amb un arma per obligar-les que li donessin la bossa
✓ Els testimonis de les assaltades van facilitar la detenció del jove dijous

DdeG, Lloret de Mar.

Acn/DdeG, Maçanet de la Selva.

Un jove de 27 anys veí de Maçanet de la Selva ha ingressat a
presó, després de ser detingut
per robar a prostitutes que exercien a peu de carretera amenaçant-les amb una arma. Entre
els dies 31 de juliol i 1 d’agost,
el detingut, Her ve B.V., va robar a quatre joves que es trobaven a les carreteres C-35 i N-II.
Fins i tot, en alguna ocasió les
va agredir.
Segons van informar els Mossos d’Esquadra, entre els dies
31 de juliol i 1 d’agost quatre joves que exercien la prostitució
a peu de carretera van ser víctimes de robatoris. Els atracaments es van produir a les carreteres C-35 i N-II, en el seu pas
per la comarca.
El jove detingut s’acostava a
les víctimes conduint un Seat
Córdova, amb plaques de matrícula espanyoles. El veí de
Maçanet s’aturava al seu costat
i feia veure que volia mantenir
una relació sexual amb les
noies.
En un moment donat, però, el
jove treia una arma i les obligava a donar-li la bossa de mà.
Fins i tot, en alguna ocasió, si les
joves se li resistien, el detingut
les agredia. D’aquesta manera,

El jove aturava
el seu vehicle al
costat de les noies
simulant que volia
mantenir relacions
■

DdeG, Blanes.

La platja de S’Abanell disposa
d’un nou espai destinat a persones amb mobilitat reduïda. Es
tracta d’una estructura formada
per un vestidor, una plataforma
de fusta i una pèrgola utilitzada
com a umbracle que estan adaptats per a persones amb discapacitats físiques. El nou espai està
ubicat al costat del punt de socors
de la platja de S’Abanell, a l’alçada del carrer Costa Brava, on ja fa
dos anys que està a disposició del
públic que ho necessita una cadira amfíbia.
La secretària de Minusvàlids
Físics Associats (Mifas), Anna
Maria Guillén, el delegat de l’entitat a la Selva, Julio Merino i el regidor de Serveis i Obra Pública,
Argemir González, van visitar
ahir el nou equipament. Els representants de Mifas van manifestar la seva satisfacció, i fins i tot
sorpresa, per aquesta nova àrea
dedicada al seu col·lectiu. González va explicar que els propers
anys està previst continuar invertint en nous servei per aquesta
àrea com dutxes, més espai de
plataforma o lavabos adaptats.
D’altra banda, l’Ajuntament ha
instal·lat vint nous panells informatius a doble cara a la platja de
S’Abanell amb pictogrames de
codi de conducta, una explicació
de les banderes de l’estat de la
mar, una vitrina per penjar les

CARLES COLOMER

PROSTITUCIÓ. Les noies que van patir els assalts exercien a les carreteres C-35 i N-II.

el lladre va aconseguir endur-se
diners, documents personals i el
telèfon mòbil de les joves, entre
d’altres objectes.
Davant aquests fets, els Mossos van iniciar una investigació
per identificar i localitzar l’assaltant. Gràcies a la descripció
feta per les víctimes i la investigació posterior, els Mossos van
localitzar en una benzinera de la
C-35 un jove que s’ajustava clarament a la descripció física de
l’autor dels robatoris.
Els agents van identificar-lo i

el van traslladar a la comissaria
de Santa Coloma de Farners per
aclarir la seva vinculació amb
els assalts.
Registre al domicili

Un cop avançada la investigació, es va fer una entrada i escorcoll al domicili del detingut.
a Maçanet de la Selva. A l’interior de la seva casa agents de la
policia autonòmica van localitzar una arma d’aire comprimit i
el Seat Córdova, que s’ajustava
clarament a la descripció del

vehicle amb què es movia l'atracador.
Per aquests motius, els
agents van detenir Her ve B.V.
com a suposat autor de quatre
robatoris amb violència i intimidació.
El detingut, que no té antecedents, va passar dijous al matí a
disposició del jutjat d'instrucció
en funcions de guàrdia de Santa Coloma de Farners. Després
de prendre-li declaració, el jutge va decretar el seu ingrés a
presó.

EUiA de Lloret de Mar ha demanat la creació d’una mesa
per a la contractació municipal en la que hi participin totes les forces polítiques, sindicats i tècnics, «per evitar futures suspicàcies i afavorir
una claredat absoluta en la
contractació municipal».
La petició sorgeix arran de
les irregularitats en la concessió del contracte per a la
instal·lació de parquet en un
pavelló d’esports del municipi. En aquest sentit, la formació ha assenyalat en un comunicat que «no ens sorprèn
que el regidor-delegat d’Esports, Joaquim Teixidor, en les
seves declaracions, delegui en
última instància la responsabilitat de l’elecció d’aquest material en els tècnics». D’aquesta manera, han criticat
que «aquesta és una pràctica
habitual en l’actual equip de
govern CIU-PP».
D’altra banda, la formació
ha lamentat que també «és
pràctica habitual d’aquest
equip de govern» licitar les
obres a través del procediment negociat, «amb el que es
poden aixecar suspicàcies en el
moment d’adjudicar aquestes
obres».
Finalment ha volgut deixar
clar que «no és intenció de
EUiA valorar qüestions tècniques, però sí les polítiques, i
creiem que els concursos negociats han de deixar de ser
una pràctica habitual en
aquest Ajuntament per donar
pas a una licitació pública més
oberta i transparent».

BLANES

SERVEIS

La platja de S’Abanell disposa de
nous equipaments per a discapacitats

Arrenca la sisena
edició del Bus de la
Festa a la comarca
de la Selva

L’Ajuntament inverteix 43.462 € per posar un vestidor i 22 panells informatius

DDEG

DDEG

PÈRGOLA. Els discapacitats disposaran a partir d’ara d’aquest nou espai.

anàlisis de les aigües de bany de
mar i un plànol de la platja amb totes les instal·lacions indicades
amb pictogrames.
A la part superior, i a ambdues
cares del panell, hi ha un «punt de
referència» amb el dibuix d’un
animal marí. Cada dos panells hi
ha un dibuix diferent i la seva funció és servir de punt de trobada o
de referència especialment diri-
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git a ajudar els infants a orientarse.
Aquesta temporada també
s’han instal·lat dues vitrines noves a la platja de S’Abanell, una a
la de Blanes i una altra a cala
Bona. Les noves vitrines són utilitzades per informar sobre la
campanya Bandera Blava, els resultats de les anàlisis de les
aigües de bany i altres dades

Panells indicatius amb dibuixos.

d’interès per als banyistes: telèfons d’urgències, activitats i campanyes d’educació ambiental.
L’Ajuntament de Blanes ha invertit 43.462 euros en els nous equipaments.
A aquestes instal·lacions s’han
d’afegir tots els accessos que al
llarg d’aquest hivern s’han anat
habilitant en les diferents platges
del municipi.

DdeG, Santa Coloma de Farners

El Consell Comarcal de la Selha engegat la sisena edició
del Bus de la Festa, un servei
de transport nocturn per festes majors i concerts de la comarca. La posada en mar xa
del ser vei coincideix amb la
Festa Major de Maçanet. El
bus recull els joves en diversos punts de la comarca i els
por ta a la Festa Major dels
municipis que col·laboren en
el projecte, per un import de
2 euros el viatge (anada i tornada). Durant el recorregut,
un agent de salut informa els
joves sobre hàbits saludables.
A més, als concert hi ha la Paradeta de la Festa, on també
es difon informació sobre sexualitat i consum de drogues
i alcohol. Gran part d’aquesta
difusió es fa a través de jocs
amb els quals s’aconsegueixen obsequis o consumicions
sense alcohol gratuïtes.
En les anteriors edicions, el
ser vei ja ha transportat més
de 3.000 joves en un total de
53 rutes.

