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TRÀNSIT

FORALLAC

Mor d’accident una
veïna de Llampaies
Una veïna de Llampaies de 39
anys, de nom Maria Lluïsa, va
morir ahir en un accident de
trànsit que va tenir lloc a la
carretera Gi-644, al punt quilomètric 2, al terme de Forallac. En el sinistre hi van estar
implicats el turisme que conduïa la víctima i un tot terreny,
el conductor del qual va resultar ferit lleu i va ser traslladat
a l’hospital de Palamós. L’accident va passar poc després
de les sis de la tarda. Efectius
dels bombers, dels Mossos,
dels Serveis d’Emergències

Mèdiques del 061 i grues van
assistir el sinistre. La carretera va estar tallada al trànsit
durant una estona.
D’altra banda, un home
va morir ahir al migdia en
bolcar el seu tractor a la localitat de Pineda de Mar, al
Maresme. Els fets van tenir
lloc a la zona coneguda com
Camp Cassola, al carrer
Pompeu Fabra número 6, de
Pineda de Mar. Els Bombers
de la Generalitat es van desplaçar al lloc amb tres
dotacions. ■ M.B.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Tornen a inutilitzar el
radar del Pla de Politger
a Al juny, quan tot just estava en proves, van tapar-li les finestres amb pintura

negra i aquest cop han cegat les obertures amb pintura blanca
Ramon Estéban
SANT JAUME DE LLIERCA

Algú ha agafat mania al radar de l’autovia A-26 al Pla
de Politger, al terme de
Sant Jaume de Llierca,
que aquesta setmana ha
aparegut pintat de color
blanc. Instal·lat a principis
d’any, ja va ser objecte
d’un sabotatge a finals del
mes de juny, quan encara
estava en període de proves i, per tant, les imatges
que captava no podien servir per multar. Com que la
nova agressió s’ha fet amb
pintura –i, molt probablement, ni les òptiques ni els
mecanismes de l’interior
s’han fet malbé– tornarà a
estar en servei d’aquí a
pocs dies.

VILASSAR DE DALT

Homenatge a Carme Blanch
Prop de 200 persones van retre homenatge dimarts al vespre a Carme Blanch, la veïna
de Vilassar de Dalt morta divendres a casa seva en circumstàncies encara poc cla-

res. Els assistents van fer un
minut de silenci davant de
l’ajuntament. El jutge va autoritzar l’enterrament del cadàver, després d’haver-li fet
l’autòpsia. ■ G.A.

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

GIRONA

RIPOLL

Enxampat amb
peces de roba
robades

Mifas diu que una
banda demana
diners en nom seu

La Policia Municipal de Girona
va detenir, dilluns passat, un
noi de 20 anys i veí de Berga,
acusat dels delictes de furt a
un establiment comercial i de
desobediència als agents de
l’autoritat. Els fets van tenir
lloc quan l’home va ser enxampat per una patrulla policial de vigilància i seguretat
ciutadana, que va veure dos
joves que sortien d’una botiga
del carrer Pare Claret
d’aquesta ciutat, i que els seguia un treballador de l’establiment. Els joves van llançar
primer alguna peça de roba a
terra, i es van separar mentre
fugien corrent pels carrers
Joan Maragall i Jaume I, en
direcció a Correus. Poc després, els agents van aturar el
detingut, que duia peces de
roba amb l’alarma encara enganxada, per un valor d’uns
515 euros. En el moment de la
detenció, el jove va oferir resistència als agents. ■ M.B.

La delegació de Mifas a la comarca del Ripollès ha fet públic que durant aquests últims dies els membres d’una
banda organitzada demanen
diners en efectiu en nom de
l’entitat o d’altres entitats de
minusvàlids. L’actuació
d’aquestes persones s’ha detectat a Ripoll i a Campdevànol i sobretot en els dies en
què hi ha mercat setmanal,
segons denuncia la delegació
de Mifas. En aquest sentit,
l’entitat vol remarcar i fer públic que en cap cas Mifas ha
demanat diners al carrer i que
només sol·licita subvencions
a les administracions per portar a terme actuacions i programes concrets dirigits a les
persones amb discapacitats.
Per tal d’evitar més enganys i
fraus d’aquesta banda, Mifas
aconsella a la gent que sempre demani una acreditació
quan se’ls demanin
donatius. ■ J. CASAS

Pintat i no pas trencat
El primer sabotatge a
aquest radar va coincidir
amb els que van fer-se a
tres dels quatre aparells
que s’havien instal·lat simultàniament al trajecte
entre Banyoles i Olot, a la
C-66 i l’A-26. Però mentre
que el del Pla de Politger va
ser atacat amb pintura

Aspecte de l’aparell, ahir al matí. És el segon cop que li pinten les finestres ■ R.E.

–com en aquesta ocasió–,
als altres dos (els que hi ha
a la pujada de Fares i a tocar de la boca est del túnel
d’Argelaguer, respectivament) els van trencar les
finestres. El quart radar

d’aquest trajecte (el de la
baixada de Sant Cosme, a
l’entrada d’Olot) fins ara
s’ha escapat dels sabotatges.
La instal·lació dels radars de l’A-26 es va pro-

duir després que el Mossos
d’Esquadra enxampessin
alguns vehicles circulanthi a velocitats molts més
elevades dels 100 km/h a
què està fixat el límit permès. ■

POLICIAL

Els mossos passen fred
a la comissaria d’Olot
a Reparar l’avaria

suposa una despesa
important i s’ha optat
pels calefactors
Montse Barrera
OLOT

La comissaria dels Mossos
d’Esquadra a Olot pateix
des del passat dia 8 una
avaria al sistema de calefacció, i ha de recórrer als
calefactors perquè reparar-la suposa una despesa
important i el servei d’administració de la regió policial de Girona no té pressupost, segons Antoni
Castejón, portaveu del sin-
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dicat Mossos d’EsquadraCCOO.
El sindicat diu que de
moment els han portat
quatre o cinc calefactors,
però que són insuficients i
que els agents no poden
treballar en aquestes condicions, en un indret on les
temperatures són baixes.
En aquest sentit, Castejón
adverteix que els agents
passaran fred a la comissaria, que els ciutadans
que hi hagin d’anar per
presentar una denúncia
hauran d’anar abrigats i
que els detinguts també
passaran fred.
En un intent de solucionar el problema, el sindi-

cat ha tramès una carta al
director general de la Policia, Joan Delort, en la qual
exposa la situació en què
es troba l’equipament i demana que es prenguin les
mesures necessàries.
De moment, el servei
d’administració de la regió
policial de Girona els ha
lliurat uns quatre o cinc
calefactors, en espera de
poder subministrar-los-en
més. Castejón afirma que
alguns agents se n’han
portat de casa per evitar
passar fred, sobretot a la
nit.
El sindicat denuncia
que per les característiques del municipi, on les

temperatures baixen dels
zero graus, la idea dels calefactors no soluciona el
problema, i recorda que
l’any passat el municipi va
arribar a una temperatura
de nou graus sota zero.
L’avaria implica canviar la central. Des que
s’ha començat a utilitzar,
a començament d’aquest
mes, la calefacció s’ha avariat en diverses ocasions.
Tot i que els tècnics de
manteniment l’han reparat amb certa freqüència,
s’ha tornat a espatllar.
Un centenar d’agents
La plantilla de Mossos a la
comissaria d’Olot és d’un
centenar d’agents. La part
de dalt de les instal·lacions
són metàl·liques, i això incrementa la sensació de
fred. La comissaria està situada al Pla de Baix del
municipi. ■

