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Un motorista de
16 anys mor en
un xoc a Olot
a La víctima, veí de la Canya i nedador

del CN Olot, va topar amb un vehicle
G.P.
OLOT

Persones discapacitades en un dels tallers ocupacionals de la Fundació Ramon Noguera, en una imatge d’arxiu ■ C.S.

Entitats del camp de la
discapacitat s’uneixen en
contra de les retallades
a Quinze associacions gironines que treballen amb persones discapacitades

han creat una plataforma per estudiar els esdeveniments i prendre mesures
Núria Astorch
GIRONA

Les entitats que treballen i
gestionen serveis per al
sector de la discapacitat a
les comarques de Girona,
tant els que representen
els afectats físics, com intel·lectuals i mentals, van
reunir-se dimarts arran de
la preocupació que han generat els anuncis del Departament de Benestar
Social Família amb relació
als retards en els pagaments dels serveis que
presta aquest col·lectiu.
Les entitats van acordar
crear la Mesa Gironina per
a la Discapacitat, que es

reunirà cada cop que sigui
necessari per estudiar la
situació i emprendre les
mesures que es creguin
oportunes. Les organitzacions han expressat la seva “màxima preocupació”
per les repercussions que
poden tenir els endarreriments en els pagaments
de convenis i dels diferents serveis i adverteixen, en aquest sentit, que
“aquestes injustes mesures poden afectar molts
usuaris i molts professionals” que treballen en
aquest sector.
Les entitats que formen
part d’aquesta plataforma
són les fundacions Ramon

Noguera, Drissa, Onyar-la
Selva, Vimar, Mifas, Estany, La Tutela, Altem, Els
Joncs, Astres, Tallers de la
Cerdanya, la Fundació Tutelar de les comarques gironines, l’associació Mifas, l’associació MontsenyGuilleries, Aspronis i La
Fageda.
Tancament dels centres
Salvi Amagat, president
d’Àngelus, associació de
pares de fills que assisteixen a diferents centres de
la fundació Ramon Noguera de Girona, ha expressat
la seva indignació tant per
la rebaixa del 4,5% de les
subvencions destinades

als nens com per l’ajornament dels pagaments a les
entitats que presenten
uns serveis que estan subvencionats. En una carta
enviada a aquest diari,
Amagat proposa que, si finalment es produeix la
suspensió de pagaments
parcial per part de l’administració, es baixin portes
i es portin les claus de cada
centre a les delegacions de
Benestar Social perquè
se’n facin càrrec. El president d’Àngelus fa una crida a la població a “revelarse contra aquesta injustícia” que recau en “el sector
més feble, més dependent” de la societat. ■

Un veí de la Canya de 16
anys, Àlex Charlesworth,
va morir ahir en un accident de trànsit a Olot. El sinistre es va originar a tres
quarts de dotze del migdia
quan la víctima, que conduïa una motocicleta, va
topar amb un vehicle a
l’encreuament del carrer
Bisbe Vilanova i l’avinguda
Paluzie. Fins al lloc dels
fets s’hi van dirigir dues
ambulàncies del Servei
d’Emergències Mèdiques
(SEM), que també hi va enviar un helicòpter medicalitzat. A causa del fort impacte, però, els serveis sanitaris no van poder fer res
per salvar la vida del jove.

La víctima era nedador del
Club Natació Olot. Aquest
estiu va aconseguir el títol
de campió d’Espanya júnior dels 50 metres lliures.
A més, va establir el rècord
de Catalunya de 17 anys
d’aquesta prova i també va
ser campió de Catalunya
júnior i absolut, i subcampió en els 50 m papallona.
A banda, a les quatre de
la tarda, un veí de Vilajuïga
va resultar ferit greument
en ser atropellat per un automòbil a l’N-260, a Pedret
i Marzà (Alt Empordà). I,
tres quarts d’hora més
tard, una conductora va
haver de ser rescatada del
cotxe després de xocar
contra les barreres de seguretat de l’AP-7, a Sant
Gregori. ■

BARCELONA

Cau un grup xinès que
traficava amb dones
Els Mossos d’Esquadra
han desarticulat un grup
criminal xinès que controlava una quinzena de prostíbuls il·legals que hi havia
a Barcelona i altres ciutats
de l’àrea metropolitana,
on tenien retingudes més
de cent noies d’origen xi-

nès. Les víctimes eren forçades a exercir la prostitució durant les 24 hores del
dia sense utilitzar cap protecció. Fins i tot una de les
víctimes es va suïcidar
després de contraure la sida. En el moment de l’operació, els Mossos van rescatar 30 noies, 6 d’elles
menors, i es van detenir
39 persones. ■

Sayon Kourouma abans
d’entrar a presó ■ E. KELELE

riorment la prostituta i el
sospitós van anar agafant
confiança, fins al punt de
fer-se fotos amb el telèfon
mòbil de l’acusat. Un dia,
la noia búlgara va demanar 400 euros a Kourouma per pagar el lloguer del
pis, però l’acusat només
li’n va poder donar 150. Al
cap d’uns dies ell la va anar
a buscar a l’N-II per reclamar-li els diners, però ella
ja havia desaparegut. Kourouma creu que la dona
l’ha denunciat en venjança
per no haver-li deixat els
400 euros. ■

Adrià Gala
BARCELONA

POLICIAL

L’acusat del crim de Vilobí diu
que no va abusar de la prostituta
Òscar Pinilla
VILOBÍ D’ONYAR

Sayon Kourouma, el sospitós d’haver matat el mes
passat Josep Sais Salichs,
el masover del mas Artau
de Vilobí d’Onyar, va respondre ahir a les acusacions d’una prostituta que

el va acusar d’haver-la violat dos cops el mes de juliol.
Kourouma, que va ser assistit pel lletrat Òscar Álvarez, va explicar que tot és
fals i que fins i tot hi ha
imatges que provarien la
bona relació que havia entre els dos. El sospitós va
declarar que mai no la va

violar ni la va amenaçar
amb un ganivet. Això sí, va
reconèixer que va mantenir tres vegades relacions
sexuals amb la noia búlgara, sempre consentides i
pagant el servei. Kourouma va relatar ahir als jutjats de Santa Coloma de
Farners que va conèixer la
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noia a través de Sais, ja que
un dia quan circulaven per
l’N-II la noia els va fer senyals i tots dos s’hi van
acostar. Sempre segons la
versió de l’acusat, el masover, llavors, li va dir que ell
pagaria les relacions sexuals sempre que ho fessin
fora del mas Artau. Poste-

