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La Selva

BLANES

TORDERA

La jutgessa deixa sense càrrecs una de les
inculpades del crim del taxista de Lloret

L’entitat El Crit
organitza una Nit
de Varietats al
parc Prudenci
Bertrana

Va ser durant poc temps la xicota d’un dels acusats de l’assassinat de Paulino Cobo

J.A.G., Tordera.

L´entitat juvenil El Crit està
organitzant per aquest cap
de setmana l’activitat Nit de
Varietats. Es tracta de la
segona activitat organitzada
en el marc de La Peixera del
parc Prudenci Bertrana que
l´entitat inclou en el programa d´actes Estiu Jove 2004.
La Nit de Varietats
començarà a les onze de la
nit de dissabte i comptarà
amb una actuació de la companyia de teatre Akit´enganxu, un concert amb el cantautor torderenc Friscu i un
espectacle de percussió i
veus a càrrec del duet local
Els Homes del Temps.
En finalitzar les actuacions es deixarà l´escenari
lliure per a tots aquells qui
vulguin mostrar les seves habilitats en públic. La Nit de
Varietats tindrà l´entrada
gratuïta i hi haurà ser vei de
bar.

J.Caupena, Blanes.

La jutgessa que instrueix el cas
del crim del taxista de Lloret de
Mar va optar ahir per no imputar Mónica Trillo Fernández, la
jove que havia estat durant poc
temps la xicota d’un dels detinguts acusats de l’assassinat de
Paulino Cobo.
Al voltant de les deu del matí
un furgó dels Mossos d’Esquadra duia els dos detinguts inculpats directament dels fets als
jutjats de Blanes, Francisco García i Iván Rodríguez, que estan
acusats d’assassinat i de tinença
il·lícita d’armes.
Les altres dues persones inculpades però que estan en llibertat acusades del presumpte
delicte d’encobriment són Ana
Isabel Rodríguez, companya de
Francisco García, i el cunyat d’aquest, Francisco Javier Rodríguez.
La compareixença d’ahir que
va durar prop de dues hores i
mitja va ser vir per deixar
exempta de responsabilitats
Mónica Trillo. Tant el fiscal com
les acusacions par ticulars van
considerar que Trillo no tenia
res a veure amb els fets.
El seu advocat, Joaquim Boadas, va manifestar que després
de la decisió de la jutgessa la
seva clienta queda exempta de

Tant el fiscal
com les acusacions
particulars diuen
que no té res a
veure amb el crim
■

J.C.MAS

COMPAREIXENÇA JUDICIAL. Els dos detinguts van arribar en diferents furgons als jutjats de Blanes.

Altres activitats

tota responsabilitat. Així, va destacar que des de bon principi,
Trillo va negar qualsevol vinculació amb el succés d’ara fa dos
anys.
La jutgessa que instrueix el cas,
Sonia Losada, va fer durant el juliol un intensiu treball d’investigació recollint les declaracions
dels tres presumptes inculpats.
A mitjan passat mes de juliol
els dos detinguts que es troben
entre reixes van recórrer amb la
comitiva judicial els llocs on suposadament van estar-se la nit de
l’1 de juliol en què va morir el ta-

La Nit de Varietats s'inclou dins el programa Estiu
Jove 2004, que organitzen la
regidoria de Joventut, el
Consell
Municipal
de
Joventut i l'entitat torderenca El Crit.
En aquest sentit, un dels
actes que s’han por tat a
terme recentment va ser la
Nit d'Humor, que es va realitzar al parc Prudenci
Ber trana. En aquest cas,
l'activitat va oferir actuacions de pallassos i un concert de temes clàssics del
rock espanyol.

xista de Lloret Paulino Cobo.
El lloc dels fets

Tot i que els dos detinguts van
passejar-se pels diferents indrets
on havien estat, al lloc exacte on
es va produir el crim només hi va
assistir un dels detinguts, Iván
Rodríguez, ja que l’altre afirmava
no haver estat mai en el lloc dels
fets. L’arma del crim va ser trobada per un veí del barri del Molí
de Lloret de Mar i havia estat
llençada en unes bardisses a prop
del CAP.
La mort del taxista Paulino

Cobo, el dia 1 de juliol de fa dos
anys, va provocar una forta commoció al col·lectiu de taxistes
que fins i tot va demanar més mesures de seguretat en especial als
serveis nocturns.
De totes maneres tot i aquestes
denúncies el col·lectiu encara
mostra la seva desconfiança a treballar de nit. Tot i això, en el moment en què es va conèixer la detenció de tres persones en un primer moment com a presumptes
autors de la mort del taxista, més
d’un va mostrar la seva satisfacció.

LLORET DE MAR

ANGLÈS

Crespo es reuneix amb
touroperadors alemanys per
potenciar el turisme

Un incendi al quadre de llums deixa
sense electricitat un bloc de pisos

J.Alonso, Lloret de Mar.

L’alcalde de Lloret, Xavier
Crespo (CiU), i representants
d’empreses turístiques del
municipi es van reunir amb
touroperadors alemanys, que
estan especialitzats en el
municipi lloretenc, per potenciar les visites dels turistes
d’aquest país a la localitat selvatana.
La reunió, que va ser
arran de les queixes d’aquest
col·lectiu en front a les línies
de baix cost, com la de
Ryanair que opera a l’aeroport gironí de Vilobí d’Onyar,
DdeG
a les quals van qualificar de
Xavier Crespo.
«competència deslleial», va
ser proposada pel mateix
Igualment, la trobada, en
alcalde convergent que es va la qual es van atorgar dues
mostrar interessat que les plaques a les empreses aledues companyies, que des de manyes per la seva feina
fa una trentena d’anys treba- durant aquestes dècades, va
llen per por tar turisme al ser vir per establir un primer
municipi, segueixin desenvo- contacte amb el sector turíslupant aquesta tasca que tic alemany de Colònia, on el
beneficia la localitat, a la qual municipi lloretenc es vol prodesplacen setmanalment prop mocionar turísticament l’any
d’un miler de turistes.
vinent en una fira.

Un agent forestal va aconseguir apagar el foc amb un extintor
M.Noguer, Anglès.

El carrer Monturiol número 2
d’Anglès va ser ahir, al voltant de
les 11 del matí, l’escena d’un incendi al quadre de gas de l’edifici. En l’immoble hi ha cinc habitatges repartits en tres pisos i una
pastisseria, localitzada als baixos.
Tot i que encara es desconeixen
les causes de l’incident Fecsa- Endesa es va comprometre a revisar
la instal·lació i es va procedir a solucionar el problema de llum durant el dia d’ahir.
Tot i que no es van registrar
danys materials ni personals sí
que es va produir una columna de
fum que va alertar l’atenció de diferents veïns de la zona.
Els primers problemes es van
detectar a la pastisseria quan els
propietaris es van adonar que la
tensió de la llum baixava de manera alternada. Per aquest motiu,
es va decidir anar a mirar el quadre de llum que hi havia instal·lat
al replà de l’escala. Va ser en
aquest moment, quan es van veu-

DdeG.

INCENDI. Bombers i Policia Local van intervenir en l’extinció.

re les primeres guspires i alguna
flama, immediatament un client
habitual de la pastisseria i agent
forestal va agafar l’extintor d’emergència de l’emplaçament i va
apagar el foc. El fum que va desprendre el petit incendi va alertar
els només dos veïns que hi havia

dins l’immoble, una senyora gran
i un jove que van abandonar l’edifici de seguida.
La Policia Local va advertir als
bombers que es van desplaçar al
lloc dels fets per acabar de dur a
terme les tasques d’extinció del
quadre de llums.

