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L’ALT EMPORDÀ

Un explotació il·legal de Vilamalla tenia
dotze cavalls en un estat «lamentable»
 Els tècnics de Medi Natural els van rescatar aquest dimecres i han obert un expedient a l’amo
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VILAMALLA | G.TUBERT

Tècnics del departament d’Agricultura van rescatar aquest dimecres 12 cavalls d’una explotació
il·legal de Vilamalla després de
comprovar que els animals es trobaven en un estat «lamentable» i
que alguns d’ells, ﬁns i tot, tenien
problemes per moure’s i desplaçarse. El departament ha obert ara un
expedient al propietari dels animals i asseguren que se’l sancionarà per aquesta mala praxi. L’alcalde de la població, Carles Àlvarez, assegura que alguns veïns ja
s’havien queixat per aquesta situació.
«Es trobaven en condicions de
benestar i sanitàries lamentables»,
van assegurar ahir des del departament de Medi Natural. Ferides,
pèrdua de pèl i creixement anòmal
de les peülles a causa de la manca de moviment i d’atencions -que
els impedien moure’s i desplaçarse amb facilitat- són alguns dels
efectes que presentaven els animals quan els tècnics d’aquest
departament van irromple a la
ﬁnca -situada al centre del municipi- amb una ordre judicial. Havien rebut una denúncia pel mal
estat en què es trobaven els animals i, segons han explicat des de
Medi Natural, les instal·lacions es
trobaven en un estat «deﬁcient» i
no disposaven dels permisos ni de
les autoritzacions per a aquest tipus d’explotació. Segons va explicar el cap de la secció de ramaderia i sanitat animal del departament, Carles Serrat, es podria

Breus
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ERC i Si reclamen que es
pagui el deute a Mifas
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ERC i Solidaritat Catalana per la
Independència (SI) reclamen al
departament de Benestar que justiﬁqui i expliqui el retard en el
pagament de 60.000 euros al centre de discapacitats MIFAS. El diputat, Toni Strubell, ha presentat
una pregunta al Govern sobre
aquesta qüestió i el diputat d’ERC,
Pere Bosch, va presentar una proposta de resolució al Parlament per
instar a pagar el deute.
CONXI MOLONS

MEDI AMBIENT
Els animals han estat traslladats a una casa de colònies de la Garrotxa on rebran tractament mèdic.

considerar una ﬁnca «il·legal» que
no tenia més animals. Es tracta
d’una casa amb un pati, al centre
de la població, que tenia llogada un
home que fa anys que viu a la població. Segons l’alcalde, l’Ajuntament va rebre una denúncia i tenien constància de queixes de veïns per aquesta situació.
El comís d’aquest animals és
una mesura cautelar però Serrat
ha assegurat que s’ha obert un expedient per aquesta situació i que

Figueres Conference
celebra una nova edició
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La intervenció ha estat
motivada per una denúncia
sobre el mal estat en què es
trobaven els animals

es sancionarà el propietari per
l’actuació. Per tal que els animals
rebin atencions i tractament sanitari, se’ls ha traslladat a la casa de
colònies del Collell, a Sant Miquel de Campmajor (La Garrotxa).

LA CLAU

ALGUNS NO ES PODIEN NI MOURE
La manca d’atenció va causar un
creixement anòmal de les peülles
Els animals -tal i com pot apreciar-se a les imatges- patien
pèrdua de pèl, tenien ferides i, alguns, un creixement anòmal de les
peülles que els impedia moure’s i
que es deu la falta d’atencions.



El castell de Sant Ferran va acollir ahir la tercera edició de Figueres Conference, la trobada internacional on es debaten temes
relacionats amb el medi ambient.
En aquesta edició, es van abordar
els problemes sobre el futur de l’aigua i va ser el ﬁll del desaparegut
Jacques Cousteau, Pierre-Yves
Cousteau, qui va iniciar les conferències. També hi van participar
personalitats d’altres països.
JAUME PURCALLAS

La Generalitat estudia no
recórrer al Suprem la
suspensió del mapa eòlic

Deixen en llibertat un dels
acusats pel «crim del 600»
ﬁns que es dicti sentència

FGUERES | DdG

GIRONA | MARTÍ SANTIAGO

La Generalitat de Catalunya estaria estudiant no recórrer al Tribunal Suprem l’última resolució
del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC) que conﬁrma
la suspensió cautelar del mapa
eòlic català. Segons la cadena Ser,
el seveis jurídics del departament
d’energia i mines, estaria estudiant altres escenaris com ara tramitar l’estudi ambiental que ha
motivat l’aturada, esperar la sentència o bé tornar a tramitar el
mapa, tal i com li ha demanat l’alcalde de Figueres, Santi Vila (CiU).
Encara no sabem què faran,
però des d’Eolicat els recorden
que la paralització d’aquest projecte suposa un perjudici econòmic per a les empreses que ja tenien adjudicada la seva zona per
a instal·lar-hi parcs però que, sobretot, perjudica econòmicament
i en imatge a Catalunya. Així ho ha
explicat el seu president, Ramon
Carbonell, a aquesta emissora as-

LA CLAU

SENSE AVALUACIÓ AMBIENTAL
La manca d’aquest document va
motivar-ne la paralització
El Tribunal va anunciar el passat mes de març que estimava
el recurs presentat per dues entitats
ecologistes en considerar que faltava
una avaluació ambiental del projecte
eòlic.



segurant, però, que estaran al costat del Govern en la decisió que
prengui. I és que des del departament no tenen clar quina és la sortida que els permetria desencallarho més ràpidament i, per aquest
motiu, estarien treballant en diversos escenaris.
El TSJC va desestimar el recurs
que van presentar la Generalitat i
les empreses afectades, amb la
qual cosa es va reaﬁrmar en la seva
decisió.

La sala no s’ha pronunciat sobre
l’autoria de l’assassinat del cambrer
xilè Víctor Manuel Guerrero Rivera, apallissat i asﬁxiat a Roses el 4
d’octubre de 2008, però de moment, i ﬁns que es dicti sentència,
ha posat en llibertat un dels principals acusats, Costel Duhaliu, de
21 anys, que es trobava empresonat preventivament juntament
amb Costica Buricea, de 37 anys.
Els altres dos acusats, Iulian Tugiu,
de 35 anys, i Ana Maria Duhaliu, de
26 anys, ja es trobaven en llibertat.
Durant la celebració del judici,
que va ser a ﬁnals del mes passat,
el ﬁscal va considerar provat que
els processats pertanyen a una
organització il·lícita que va robar
les claus de la immobiliària per a
la qual també treballava la víctima
i el van assassinar. El ministeri
públic matisa que tots van cooperar en la mort encara que no hi intervinguessin per igual.
L’advocat Mario Rueda, que re-

El seu advocat, Mario Rueda,
indica que el tribunal
«ho ha de tenir molt clar
per deixar-lo en llibertat»
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La plaça de l’Estació
acull una nova fira
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presenta Costel Duhaliu i Costica
Buricea, indica que el tribunal
«ho ha de tenir molt clar per deixar-lo en llibertat [a Costel Duhaliu]» abans d’haver dictat sentència. I és que Rueda, durant la celebració de la vista oral i amb anterioritat a aquesta, va sol·licitar la
nul·litat de les escoltes telefòniques
practicades als seus clients per
entendre que la seva fonamentació no estava motivada. A més, i en
referència exclusiva a Costel Duhaliu, va reclamar que es declarés
invàlida la seva primera declaració
perquè s’hauria aconseguit mitjançant una falsa promesa policial
segons la qual ell quedaria en llibertat si incriminava Costica Buricea.

La plaça de l’Estació de Figueres
va acollir ahir durant tot el dia diverses parades amb diferents productes relacionats amb l’alimentació que van organitzar conjuntament els veïns i comerciants del
barri i l’associació Desat’Art. Es
tracta de la primera edició d’aquesta mostra que busca tenir
continuïtat mensualment i que
vol promoure la zona.

Un centenar de participants
a les jornades sobre ONG’s
Unes cent persones van participar durant els dies 31 de març i 7
d’abril a les jornades informatives
a càrrec d’ONG’s i entitats sobre el
voluntariat internacional.

