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DdG LLORET DE MAR

■ El Consell Veïnal de Lloret de
Mar celebrat dimecres a la nit va
decidir per unanimitat destinar
un milió d’euros dels pressupos-
tos participats, que s’havien de ce-
lebrar el mes de març i van quedar
ajornats a causa de la pandèmia,
a projectes de caire social. Segons
va apuntar l’Ajuntament en un co-
municat, els membres del Consell
consideren que les millores urba-
nístiques poden esperar, però no
així l’emergència social, i que era
més prioritari que les inversions a
realitzar fossin per disminuir els
efectes de la pandèmia de la CO-
VID-19. 

El Consell Veïnal 
de Lloret cedirà 
un milió d’euros 
a projectes socials

DdG LLORET DE MAR

■Un home de 61 anys va resultar
ferit dimecres a la tarda a Lloret de
Mar en precipitar-se des d’un
tram del camí de ronda fins a les
roques, en una zona colindant a
la cala dels Trons. 

Fonts del Servei d’Emergències
Mèdiques (SEM) van precisar que
els fets es van produir a quarts de
nou del vespre quan, per motius
que es desconeixen, l’home va
caure i va rodolar per un desnivell

de 15 metres de baixada fins a la
zona rocosa que voreja el mar. Les
mateixes fonts van apuntar que la
víctima va quedar aturada en un
espai de difícil accés.

El dispositiu de rescat
Un cop activats els serveis d’emer-
gències, fins al lloc del sinistre s’hi
van desplaçar dotacions de Bom-
bers de la Generalitat, de la Policia
Local i del SEM. Fonts del SEM
van explicar que, abans de l’arri-
bada d’aquests efectius, una per-
sona que no formava part de
l’equip de rescat i que hauria pre-
senciat els fets va aconseguir
aproximar-se fins al precipitat i
comprovar que aquest estava
conscient. Un cop al lloc dels fets,

els efectius d’emergència van
aconseguir desplaçar el ferit, qui
presentava diverses contusions al
cos, fins a tocar de l’aigua per al
seu posterior trasllat a un centre
sanitari. En un primer moment es
va activar l’helicòpter dels GRAE
però la dificultat topogràfica de la
zona va descartar el trasllat per
aire. En l’operatiu hi van interve-
nir més d’una vintena de perso-
nes, entre els responsables dels
efectius d’emergències i els que
van facilitar el llagut per transpor-
tar el ferit. Finalment, la víctima
va ser evacuada de la zona amb
l’embarcació fins a una platja pro-
pera on l’esperava una ambulàn-
cia que el va dur fins a l’hospital
Josep Trueta de Girona.

Rescatat un home que s’estimba 
pel camí de ronda de Lloret de Mar
La víctima, de 61 anys, cau
per un desnivell de 15 metres
i és traslladada a l’hospital
Josep Trueta de Girona

Els equips d’emergències en el moment del rescat, dimecres. TWITTER/SEM

DdG HOSTALRIC

■ El president de la demarcació
de Girona del Col·legi Oficial d’Ar-
quitectes de Catalunya (COAC),
Marc Riera, va valorar ahir que el
concurs públic per a l’adjudicació
del projecte de restauració del ca-
valler del castell d’Hostalric com
a espai polivalent es podria haver
resolt evitant el sorteig. Segons
Riera, «haurien de poder resoldre
els empats a través del debat entre
els experts del jurat». Riera va afe-
gir que, tot i això, «es reconeix la
legalitat de la mesura del sorteig,
d’acord amb el que preveu la Llei
de Contractes». Les valoracions
del COAC arriben després que al-
guns dels equips que van partici-
par en el concurs qüestionessin la
resolució del jurat, que va decidir
un empat tècnic a 93 punts entre
els dos projectes finalistes i va re-
soldre el concurs a sorts. 

Els arquitectes veuen
evitable el sorteig 
del concurs del
castell d’Hostalric

TAPI CARRERAS VIDRERES

■La Policia Local de Vidreres ha
localitzat un home que es dedi-
cava a fer punteria amb els ànecs
a l’estany que hi ha a la urbanit-
zació Aiguaviva Park. L’individu
disparava fletxes als ànecs de l’es-
tany, suposadament com a diver-
sió. Com a mínim va tocar quatre
dels ocells, que van quedar vius
però malferits. De fet, algun dels
animals va estar dies amb les flet-
xes clavades. Almenys un dels
ànecs va acabar morint després
d’agonitzar diversos dies amb la
fletxa clavada al coll, tot i que al-
tres fonts apunten a una segona
mort.

Una persona que viu a la zona
i que estava passejant va poder
veure com aquest individu actua-
va amb l’arma i ho va fer saber a
la policia. Aquest testimoni va
acabar declarant als agents de la
Policia Local i va alertar de l'ac-
tuació d'aquest home tot descri-
vint tot el que havia vist. 

Els fets haurien passat el di-
lluns d’aquesta mateixa setmana.
La persona que va trobar els
ànecs ferits va portar-los al
 veterinari per tal que els traiessin
les fletxes i els curessin, per inten-
tar salvar la vida als animals. Al-
gunes ferides estaven infectades
perquè feia dies que s’havien pro-
duït.

Agents Rurals i Guàrdia Civil
L’alcalde de Vidreres, Jordi
Camps, ha confirmat que els
agents de la policia van rebre
l’avís explicant que hi havia una
persona que disparava als ànecs
amb fletxes i que amb la seva in-
formació van aconseguir localit-
zar l’home. Es tracta d’un veí de
la mateixa urbanització que algu-

nes persones ja han batejat com
a «Rambo». Després d’identifi-
car-lo s’ha enviat tota la informa-
ció possible als Agents Rurals i
també es farà amb la Guàrdia Ci-
vil per tal que prenguin les mesu-
res que consideri pertinents. «Es-
pero que li caigui, com a mínim,
una bona multa», ha indicat el re-
presentant municipal. La policia
ha requisat l’arc i les fletxes per-
què no pugui seguir utilitzant-
los.

La delegada del partit anima-
lista PACMA a Girona, Isabel Ra-
mos, ha alertat de la perillositat
d’aquest individu tant per als ani-
mals com per a les persones i ha

recordat que, fins ara, disposava
d’una arma i que un dia  podia
dedicar-se a fer punteria als
ànecs, però un altre a gats o gos-
sos i un altre a persones. En
aquest sentit, va recordar que to-
tes les vides són importants. 

Que s’actuï amb «contundència»
Ramos tem que aquest nou cas
de maltractament animal pugui
acabar en un «no-res» i reclama
que, a qui li correspongui, actuï
amb contundència. Assegura
que la seva formació estarà pe-
dent de l’evolució del cas per si
cal prendre alguna iniciativa ju-
dicial.

Enxampat un home que disparava 
fletxes a ànecs per diversió a Vidreres
Actuava a l’estany d’Aiguaviva Park, la policia li ha requisat l’arma i el PACMA reclama contundència

Animals afectats pels atacs.  Una persona va aconseguir rescatar els animals ferits, alguns encara amb fletxes
clavades, per dur-los al veterinari i que els curessin les ferides. DIARI DE GIRONA

Almenys 
un animal 
va morir 
després
d’agonitzar 
amb el projectil
clavat diversos
dies; tres més
estan ferits


