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L’autor confés del crim de Sils envia una
carta de perdó als germans de la cuinera

Hortsavinyà
inaugura la
restauració del
campanar dins
la Festa Major

La família de Consol Galceran nega que ella anés beguda la nit abans que la matessin
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Jordi Meléndez, Tordera.

L’Associació de Veïns i Masies d’Hortsavinyà va organitzar dijous la Festa Major de
Santa Eulàlia. Els actes, que
es van celebrar davant de l’escola d’Hor tsavinyà, van començar a les onze del matí,
amb una actuació de teatre de
titelles, a càrrec de la companyia Galito i amb l’espectacle Animalets. Durant el matí,
també hi va haver jornada de
portes obertes al Centre d’Informació del Parc. Hi va haver
servei de bar, amb cafè, te, xocolata i pastissos.

Marc Rovira,
Santa Coloma de Farners.

La instrucció per aclarir el crim
de la cuinera de Sils no s’atura ni
pel macropont de la Constitució.
Després que dilluns declaressin
als jutjats de Santa Coloma el fill
de la víctima, el veí que va descobrir el cadàver i l’amiga íntima
de l’autor confés ahir va ser el
torn dels germans de Consol
Galceran. Ells van ser els encarregats d’aportar una nova dada
al cas; Llorenç Morell els ha enviat una carta de penediment des
de la presó. La jutgessa que s’encarrega d’instruir el cas ja els ha
instat perquè la presentin al jutjat.
La carta escrita per Morell ha
sorprès els familiars de la cuinera –no s’acaben de creure que sigui iniciativa d’ell– però no excessivament perquè coincideixen a definir-lo com a «una persona freda i calculadora». De la
mateixa manera, tant el germà
com la germana de la víctima posen en dubte el relat dels fets
que ha donat l’inculpat. Segons
Morell, la seva dona va arribar
beguda a casa la nit abans del
crim i van discutir-se. A preguntes del lletrat Jordi Corominas
–que exerceix l’acusació particular juntament amb l’advocat
Carles Monguilod–, els germans
d’ella van assegurar ahir al jutjat
que la tarda del 20 de juliol Consol Galceran no anava beguda
perquè va anar a visitar els seus
pares –estaven malalts i, de fet,
la mare va morir tot just fa una
setmana–.
Igualment, també qüestionen
el motiu que al·lega Morell per

També hi va
haver cercavila de
gegantons, teatre
de titelles i un
concert
■

IRIS

TOT A UNA CARTA. Llorenç Morell demana perdó a la família de la seva dona.

sortir de casa aquella matinada
de juliol. L’autor confés del crim
es manté en què va pujar al cotxe amb la seva dona per acompanyar-la a casa dels seus pares.
En aquesta casa hi viu un germà
de Galceran i, diu Morell, la cuinera li volia explicar que ell li era
infidel.
Desolat i colpejant la paret

El germà de la víctima troba
estrany que ella escollís precisament les sis del matí d’aquell
21 de juliol per anar a explicar-li
una infidelitat que, de fet, tota la

família ja coneixia des de feia
temps.
Pel que fa al contingut de la
carta, els parents que l’han llegida coincideixen a declarar que
Llorenç Morell deixa entreveure ara que és com si una força incontrolable l’hagués portat a cometre el crim.
La família també revela alguns detalls de la reacció que va
tenir Morell quan van anar a dirli que havien trobat el cadàver de
la seva dona rere el restaurant
L’Era de Sils. Morell va mostrarse, almenys aparentment, molt

TREBALL

dolgut i va reaccionar donant
cops contra la paret i cridant «no
pot ser, no pot ser».
Una de les poques reaccions
que despertava les sospites dels
germans és que Llorenç Morell
no va demanar en cap moment
d’aquell matí de juliol d’anar a
veure el cos de la seva esposa. La
resta de parents sí que van voler
acostar’s-hi però la policia els va
fer desistir. També van declarar
que durant els tres mesos que
van durar les investigacions, ell
no es va interessar pels progressos que feien els Mossos.

La festa va continuar a les
dotze del migdia amb la cercavila dels gegantons d’Hortsavinyà i la inauguració del
campanar restaurat. Finalment, a dos quarts d’una, hi va
haver concer t de música a
càrrec de Sans&Fot.
La membre de la colla gegantera d’Hortsavinyà Montse Vilà ha explicat, en declaracions a Ràdio Tordera, que
els veïns es van mostrar molt
satisfets de poder inaugurar
part de la restauració del campanar de l’ermita. La Festa Petita d’Hor tsavinyà compta
amb la col·laboració de l’Ajuntament de Tordera i la Diputació de Barcelona.

SOLIDARITAT

El Màgic Raül donarà avui el
tret de sortida als actes de La
Marató de TV3 a Sant Dalmai
També es portarà a terme una gran xocolatada
Jordi Meléndez, Vilobí d’Onyar.

IRIS

Fòrum de
l’ocupació de
Lloret de Mar

El local El Puntet de Lloret de
Mar va ser la seu del fòrum de
l’ocupació, englobat dins el programa xec ser vei. El fòrum va
ser vir per donar a conèixer a les

persones interessades aquelles
empreses que les poden contractar en l’àmbit dels serveis a
domicili atenent a persones o
fent neteja.

L’actuació del Màgic Raül donarà el tret de sortida als actes
de La Marató de TV3, que enguany se celebraran a la població de Sant Dalmai avui dissabte. El Mag Raül oferirà l’espectacle Màgia, Il·lusió i Humor,
per als més menuts del municipi, a partir de les quatre de la tarda. Un cop finalitzi la seva actuació, està previst que s’iniciïn
la resta d’activitats que el consistori vilobinenc ha programat
per a aquesta jornada maratoniana.
Les regidores de Festes, Cultura, Joventut i Salut, entre altres, responsables d’aquesta iniciativa, han projectat per a
aquesta diada diverses iniciatives entre les quals figuren un taller d’estampació de samarretes,
decoració de figures de guix, diversos tallers de Nadal, guarniment d’arbres de Nadal a les tres
poblacions del municipi –Vilobí,

Salitja i Sant Dalmai–.
Tanmateix, i en el marc d’aquesta jornada, es realitzarà una
inflada de globus amb el logotip
«Encén una bombeta i veurem
la llum», així com també hi haurà
una encesa de bombetes solidàries. En el mateix recinte poliesportiu hi haurà les guardioles solidàries perquè els veïns
puguin dipositar els seus donatius per a La Marató de TV3, que
enguany va destinat a l’Alzheimer i altres malalties del cervell.
El consistori té previst instal·lar inflables en aquest espai
perquè els més menuts puguin
gaudir d’ells en el marc dels actes de La Marató de TV3. La festa es clourà amb una gran xocolatada popular que se servirà a
tots els assistents a la celebració
dels actes de La Marató de TV3
d’enguany. La població de Salitja havia acollit les edicions anteriors de les activitats de La Marató de TV3.

