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Dues persones resulten ferides en una
col·lisió de cinc vehicles a Maçanet

L’Ajuntament
d’Olot desisteix
d’ampliar la
piscina municipal

 Un dels afectats es trobava en estat crític i va haver de ser traslladat al l’hospital Trueta

OLOT| DdG.
MARC MARTÍ

MAÇANET DE LA SELVA
ACN/DdG

Dues persones van resultar ferides en un accident múltiple, en
el qual van xocar almenys cinc vehicles, que es va produir ahir a la
tarda a l'autopista AP-7, a l’alçada
de Maçanet de la Selva. Segons va
informar el Servei Català de Trànsit, un dels ferits de l’accident era
lleu i l'altre es trobava en estat
crític.
La persona que va patir ferides
de caràcter lleu, un jove de 18
anys, va ser traslladada a l'Hospital de Santa Caterina de Salt amb
una ambulància del Servei d’Emergències Mèdiques. Mentrestant, el ferit que es trobava en estat crític, un altre jove de 20 anys
va haver de ser evacuat amb l'helicòpter del SEM cap a l'Hospital
Josep Trueta de Girona.
En l'accident, que es va produir al voltant de dos quarts de sis de
la tarda a l’alçada del quilòmetre 86
de l'autopista, s'hi van veure implicats un mínim de cinc vehicles, un dels quals era un tràiler
que hauria bolcat. Aquesta circumstància va provocar que un
dels ferits quedés atrapat al seu in-

L’Ajuntament d’Olot va acordar,
en junta de govern, deixar sense
efecte l’aprovació inicial de l’ampliació de la piscina municipal
del Salt de les Bigues. El projecte
consistia en la creació d’una zona
d’aparcament i una de pícnic al
costat de la piscina. La causa ha estat un informe desfavorable del
Parc Natural de la Zona Volcànica
de la Garrotxa. Les feixes, on s’havia projectat l’ampliació estan ubicades a la zona de la Moixina.
D’altra banda , l’Ajuntament considera que la situació econòmica
actual desaconsella l’ampliació.
TURISME

Besalú vol cobrar pels
aparcaments turístics
BESALÚ |DdG.

Un accident amb cinc vehicles implicats i dos ferits va provocar dos quilòmetres de cua a Maçanet.

terior.
L'accident va obligar a tallar
l'autopista en sentit Girona i els vehicles podien circular pels dos
carrils laterals cap a la C-35. Les re-

tencions immediates després de
l’accident van arribar a ser de dos
quilòmetres.
Els Mossos d’Esquadra van
mantenir els dos carrils tallats ﬁns

al voltant de quarts de nou del vespre en sentit Girona, tot i que
aquest fet no va afectar el trànsit,
que a aquella hora ja tornava a circular amb normalitat.

Besalú ha anunciat que cobrarà
als conductors que estacionin als
aparcaments destinats a turistes.
La taxa afectarà al voltant de 200
aparcaments ubicats a l’entrada
per la part de Banyoles. La gestió
anirà a càrrec de la Fundació Mifas. L’Ajuntament encara ha de
decidir si cobrarà tot l’any o només
en períodes vacacionals. Preveuen
començar la primavera vinent.

VIDA SOCIALLES IMATGES
Castell d’Aro El 12è
Mercat Medieval tanca
amb un bon nombre
de visitants

JOSEP M. BARTOMEU

MARC MARTÍ

 El dotzè Mercat Medieval de
Castell d’Aro, que s’ha vingut
celebrant dissabte, 20, i ahir
diumenge 21 d’agost, ha aplegat en
aquesta edició el mateix nombre de
visitants o alguns més que l’any
passat, segons van assenyalar fonts
del gabinet de Comunicació de
l’Ajuntament. Sota una calor de més
de 30 graus es va celebraramb tota
normalitat, si bé el major nombre
d’assistents va fer la visita en les
hores de menys intensitat solar.
CASTELL D’ARO | JOSEP M. BARTOMEU

Vilobí d’Onyar Les
Clarisses celebren
el 25è Aplec en els
800 anys de l’orde
 La Fraternitat de Clarisses de
Vilobí d’Onyar va acollir ahir la
celebració del popular aplec,
enguany la vint-i-cinquena edició.
Aquesta edició de l'Aplec, amb una
eucaristia, un dinar i una audició de
sardanes, ha coincidit amb el 800è
aniversari de l'orde fundat per Clara
d'Assís (1194-1253). La província
franciscana de Catalunya té una
desena de convents de clarisses (a
Catalunya, Castelló i Menorca). VILOBÍ
D’ONYAR | J. BOHIGAS
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St. Hilari Concurs de pesca a Susqueda
 Un concurs de pesca al Pantà de Susqueda va donar
ahir el tret de sortida als actes de la Festa Major de Sant
Hilari, que duraran fins diumenge vinent.

