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La Selva

Ni l’assistència mèdica Mifas considera que Lloret és
hauria servit per ajudar una ciutat accessible en un 90%
el masover de Vilobí
L’Ajuntament vol apostar


GIRONA | ACN

Ni l’assistència mèdica urgent
hauria servit per salvar la vida del
masover de Vilobí d’Onyar. Els
metges forenses que li van fer l’autòpsia han conclòs que les ferides
que li va causar el seu agressor eren
tan greus que no hauria sobreviscut ni traslladant-lo immediatament amb helicòpter a un hospital. Els forenses han detallat que a
la víctima la van colpejar al cap
amb una barra de ferro i després li
van passar per sobre amb un cotxe. Tant una agressió com l’altra
van ser mortals de necessitat. Els
forenses han detallat que l’agressor havia de tenir molta força perquè li va fracturar el crani. Sayon
Kourouma s’enfronta a 25 anys
de presó acusat d’assassinar el

masover de Ca l’Artau.
Segons els forenses, la seqüència més probable d’agressió és
que primer l’atacant colpegés la
víctima a la cara amb una barra de
ferro, ﬁns a arribar a trencar-li la
mandíbula. Després, el va colpejar amb «molta força» al cap provocant-li lesions molt greus, que li
haurien causat la mort gairebé de
forma immediata. Finalment, li
va passar per sobre amb un cotxe.
Les rodes van aixafar les vèrtebres.
Els perits han relatat que l’agressor havia de tenir molta força
perquè va provocar ferides molt
greus a la víctima. El ﬁscal demana 18 anys de presó per al processat, mentre que l’acusació particular eleva aquesta pena ﬁns als 25
anys.
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30 anys al seu servei!

pel turisme accessible
i fer del municipi el destí
referent en aquest sector
LLORET DE MAR | ACN/J.VERA

Lloret de Mar ja és una ciutat accessible en un 90%. Així ho va
destacar ahir el delegat de MIFAS
de la Selva, Xavi Terradas, en una
presentació conjunta amb l’Ajuntament. El consistori vol reforçar
encara més l’accessibilitat en el turisme i apostar pel que pot ser «una
oportunitat de negoci addicional», segons va destacar el regidor
de Turisme, Jordi Orobitg, que va
destacar el «potencial» del municipi en aquest sector. De fet, l’Ajuntament vol fer que Lloret sigui
el destí turístic accessible més im-

JORDI a CELRÀ

portant de Catalunya.
El president de MIFAS, Pere
Tubert, va destacar que Lloret ja
disposa «d’una llarga trajectòria en
temes d’accessibilitat» i ara el més
important és «aglutinar i coordinar
aquesta oferta i visualitzar-la amb
accions de promoció i comunicació». El regidor va destacar que es
treballa en el sector des de fa anys
i que era un dels punts del seu programa electoral. Així, des de 2006,
l’Ajuntament disposa d’un Pla municipal de millora de l’accessibilitat, que amb el suport de MIFAS va
dirigir a la supressió de barreres arquitectòniques. Enguany, el pressupost supera els 65.000 euros.
S’han fet millores a les platges.
Precisament ahir es van instal·lar
dues zones, a la Platja de Lloret i
Fenals. Hi ha una zona coberta
amb carpa; cadira amfíbia; pas-

FESTA PETITA DE

R E S I D È N C I A I C E N T R E D E D I A C O N C E R TAT
Per a més informació i reserves: 972 49 24 83

SERVICIO

DE GRUA Y VENTA DE MÓDULOS

MOBILE HOMES

Mobile Homes SL

CELRÀ

Revetlla de Sant Hou 2013

2.000 metres de jardí

Col·laboradors de la Generalitat –

seres i rampes d’accés; dutxa adaptada; i un mòdul d’atenció sanitària. A més, hi ha un acordonat lateral ﬁns a arribar a la platja per
evitar que els usuaris es col·loquin
davant de la passera. Aquest any,
a més, la platja de Lloret ha rebut
la distinció en ccessibilitat i ruptura
de barreres arquitectòniques, dins
del programa Bandera Blava que
gestiona ONG Adeac.
Durant la reunió, van acordar
programar visites a establiments
privats que estiguin interessats en
eliminar barreres arquitectòniques i millorar l'accessibilitat. I
també van avançar que Mifas farà
una auditoria deﬁnint tot allò que
falta per acollir esdeveniments de
turisme adaptat. I des de Lloret Turisme es treballa per ser en el programa de turisme accessible de l’Agència Catalana.
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D i v e n d re s 1 2 d e j u l i o l

- FESTA PETITA JOVE. A partir de les 19 h a la plaça
Catalunya. Cantautors locals, sopar popular, actuació
de grups novells i Dj locals.
Ä

Dissabte 13 de juliol

- A les 8 h: PASSEJADA ALS SANTS. Sortida a peu
des de la Fàbrica a Valltorta per la font del Castanyer.
Amb cotxe, sortida a les 9h de la Fàbrica.
A dalt, cantada dels goigs i lectura escollida d’alguns
miracles de Sant Hou.
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- A les 21 h: SARDINADA POPULAR. Preu: 10 €
- A les 22 h: HAVANERES. amb CEL ROGENT i ROM
CREMAT per a tothom.
- A les 23 h: BALL ORQUESTRA BOOGIE WOOGIE
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