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JUDICIAL

MAÇANET DE LA SELVA

Absolen el pastor acusat d’iniciar el foc de
Maçanet que va fer tallar l’AP-7 a ple agost

Guinó (CiU) serà
primer tinent
d’alcalde al nou
equip de govern
de PSC i CiU

El jurat no troba proves tot i que es considera que l’incendi va començar a prop del seu corral

DdeG, Mçanet de la Selva.

a Tordera, Fogars de la Selva i
Maçanet de la Selva. La circulació es va tallar durant tot un dia
a l’autopista AP-7 i les carreteres N-II, C-251 i GI-521.

Acn/DdeG, Barcelona.

Tot i que el veredicte no es va
prendre de manera unànime, el
jurat que avaluava la causa de
Francisco R.H. –el pastor d’ovelles i xais acusat d’iniciar el gran
foc que l’agost de 2003 va crear
el caos a Maçanet de la Selva,
Fogars i Tordera i va obligar a
tallar l’AP-7 en plena operació
sortida del pont del 15 d’agost–
va considerar ahir no culpable
l’acusat en considerar que no hi
havia proves per incriminar-lo.
Davant d’aquest veredicte, la
jutgessa presidenta del Tribunal del Jurat de l’Audiència de
Barcelona va absoldre el pastor
propietari de 466 ovelles i xais.
El jurat va destacar que no hi
havia proves directes de la seva
culpabilitat i que l’acusació es
basava en «indicis» i «especulacions», com ara l’informe fet pels
Mossos d’Esquadra, on s’especificava que no van veure ningú
calant foc a uns arbustos.
L’escrit de Fiscalia considerava que el 13 d’agost del 2003
el pastor, amb la finalitat de netejar d’arbustos el sotabosc de
la finca on portava el seu ramat
a pasturar, «com havia fet en anteriors ocasions» va calar foc en
una zona bastant plena de vegetació al costat d’un camí. Segons

Més de 1.200 hectàrees cremades

ACN

ABSOLT. Francisco R.H., durant el judici a l’Audiència de Barcelona.

la Fiscalia, amb la crema l’acusat volia substituir la vegetació
forestal per zones de pastura pel
seu ramat i facilitar el pas i la
mobilitat dels animals per la finca de Can Peyra, al municipi de
Tordera.
La Fiscalia feia també responsable el pastor de sis petits
incendis més que van tenir lloc
a aquesta finca entre 1999 i
2003. Malgrat tot, el jurat sí que
va considerar provat per unanimitat que el foc va començar a
350 metres del corral on el processat guardava el ramat, situat

a la Masia de Can Roig –on el
pastor habita.
L’incendi va començar en
unes circumstàncies atmosfèriques adverses que van permetre una ràpida propagació de les
flames. Els Bombers de la Generalitat i les Agrupacions de
Defensa Forestal van trigar tres
dies en apagar-lo –no es va donar per extingit fins el 16 d’agost. Es van utilitzar fins a 46 vehicles terrestres i 19 aeris. L’incendi va obligar a desallotjar
6.000 persones de nombroses
masies i urbanitzacions situades

L’incendi va cremar 1.240
hectàrees dels municipis de
Tordera, Fogars i Maçanet de la
Selva, entre les quals hi havia
930 de vegetació forestal. Un total de 58 d’aquestes hectàrees
corresponen a l’Espai d’Interès
Natural dels Turons de Maçanet. Segons el jurat, les flames
van causar prop de 5 milions
d’euros de danys a l’espai públic
i uns 7,6 milions d’euros en propietats privades, arribant a personar-se en la causa fins a 59
perjudicats que reclamaven indemnització, entre els quals estava l’Ajuntament de Maçanet
de la Selva, que va reclamar 1,8
milions d’euros.

El veredicte
considera que
l’acusació es
basava en «indicis
i especulacions»
I

El regidor de CiU Antoni Guinó serà el primer tinent d’alcalde del nou equip de govern
de Maçanet de la Selva, però
encara està per veure quins
seran els altres tinents convergents de l’equip de govern, que es va segellar dimecres al matí després que el
PSC foragités els socis d’AM.
Mentre que es dóna per
descomptat que Tomàs Reyner mantindrà la quar ta tinença d’alcaldia, encara cal
perfilar si els tres integrants
de CiU a la junta de govern local seran tots tinents o si es
mantindrà la mateixa ordenació que es va establir a principis de mandat, quan es va
dictaminar que només dos
dels regidors d’AM serien
anomenats tinents (el cap de
llista Antoni Trinchería i Teresa Selva) i el tercer, Josep
Lluís Valentí, hi assistia sense ostentar la qualificació de
tinent.
El nou pacte de Maçanet va
estar auspiciat per la decisió
d’una par t del PSC de solucionar aviat la crisi i reestablir
la governabilitat, mentre que
altres regidors socialistes
apostaven per temptejar diferents regidors del plenari.

