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Comarques
VAN OBRIR LA PORTA DEL RECINTE I SE LA VAN ENDUR TOT I QUE ERA UNA CÒPIA DE POC VALOR ECONÒMIC

Roben la imatge de la Mare de Déu
de l'Erola d'Hortsavinya de Tordera
L'Associació de veïns de les masies vol augmentar la seguretat de l’ermita
TAPI CARRERAS

J.CAUPENA
TORDERA

L'ermita de l'Erola ha patit darrerament un atac vandàlic que ha
consistit a sostreure la imatge de
la Mare de Déu. Els fets es van produir fa uns dies i s'han donat a
conèixer coincidint amb l'Aplec
d'Hortsavinya que s'ha celebrat
aquesta mateixa setmana.
La imatge que ha estat robada
de l'ermita era una còpia de l’original, la qual guarda una veïna de
l'Hostal Vell d'Hortsavinya després
que fa més de 15 anys es va malmetre i va passar per un procés
de restauració.
De fàcil accés

L'ermita d'Hortsavinya on hi havia exposada la Mare de Déu està
formada per un petit habitacle i
una porta de ferro de fàcil obertura.Quan s'hi celebren les misses aquestes fins i tot es fan a l'exterior ja que hi caben al seu interior poques persones.
L'Associació de veïns de les masies d'Hortsavinya s'han fixat com
a objectiu prioritari reforçar la seguretat de la porta d'accés a l'ermita. Pel que fa a la imatge que
ha estat sostreta s'està estudiant
si es fa una nova còpia o bé es posa
la imatge original amb un sistema de seguretat especial.
Els veïns de l'entitat han lamentat el robatori afirmant que ha
estat més el dany moral que han
fet que no pas l'econòmic en tractar-se d'una còpia de la imatge original. Tot i això, algun d'ells ha
mostrat la seva indignació, preguntant-se a qui beneficia una bretolada d'aquestes caraterístiques.
L'ermita de l'Erola data del segle XVIII i un altre dels objectius
d'aquesta entitat és que aquesta er-

La Generalitat
invertirà als tres
parcs naturals
gironins
GIRONA.- La Generalitat ha aprovat subvencions per a tots
aquells propietaris particulars
i ens locals que volguin invertir en els Parcs Naturals dels Aigüamolls de l’Empordà, el Cap
de Creus i la zona volcànica de
la Garrotxa. També es subvencionaran iniciatives a les àrea
protegida de les Illes Medes i
al Paratge Natural de l’Albera.
L’iniciativa pretén que els
propietaris d’inmobles situats
en aquestes zones s’impliquin
en la millora d’àrees d’especial
interès ecològic. A més, es subvencionaran les reformes necessàries a les edificacions per
evitar al màxim possible l’impacte paisatgístic i s’afavorirà la
conservació de les masies. La
Generalitat destinarà un màxim de 9.000 euros a les actuacions de particulars i 30.000 per
als ajuntaments. DdeG

El pla del cap de
Creus no preveu
que a Cadaqués
hi hagi barques
Mare de Déu de l'Erola. La imatge original la conserva una de les filles de l'Hostal Vell d'Hortsavinya.

mita de muntanya no es perdi com
ha passat amb tantes d'altres.
El territori que comprèn les parròquies d'Hortsavinya, Valmanya
i Sant Pere del Riu agrupa uns 400
habitants i la pàrroquia d'Hortsavinya la formen un centenar de
persones.
Èxit de la Festa

L'Associació de veïns de les masies d'Hortsavinya van celebrar el
passat dilluns la seva festa amb diferents activitats i una arrossada
popular. Al llarg del dia un dels comentaris que més es va sentir va
ser el robatori de la Mare de Déu

de l'Erola, ja que l'ermita està ubicada molt a prop del lloc on se celebra la Festa. Dani Rangil un dels
membres de l'Associació, va explicar que «mai hi havia hagut cap
problema en aquesta ermita i ara
fa unes setmanes ens vam adonar
que havia desparegut la imatge».
Rangil, va explicar que ara es reuniran els veïns de l'entitat per veure què poden fer. Tot i això el
membre de l'entitat Dani Rangil,
es va mostrar partidari de restablir la imatge original «però dotant de prou seguretat les portes
a més és la que la gent del poble
vol i a la qual té devoció», va ma-

nifestar. A més Rangil, es va mostrar a favor que aquesta ermita no
es perdi. «Hi ha moltes ermites
semblants a l'Erola que amb el pas
del temps s'han fet malbé, perquè
la gent ha deixat d'anar-hi i d'estimar-les a més el pas del temps i
les condicions meteorològiques
també afectant l'estat d'aquestes
petites estructures. En el cas de l'ermita de l'Erola, Rangil va explicar que no ha passat i espera que
per molts anys continuï així. Val
recordar que a més com a mínim
un cop a l'any se celebra una missa en aquest indret on es canten els
goigs.

GIRONA.- El Club Nàutic de
Cadaqués ha presentat al·legacions al Pla especial de protecció del cap de Creus perquè al document, segons
diuen, no consta que a Cadaqués hi hagi embarcacions.
El Club ha fet arribar al parc
que a la zona hi ha 960 boies.
L’Associació d’empreses de
nàutica Corve també ha al·legat el pla perquè limita els
usos a les embarcacions.
El Pla especial de cap de
Creus, aprovat a inicis d’any,
va estar a exposició pública
fins fa pocs dies. Es van presentar un conjunt d’al·legacions, entre les quals figuren
les del Club Nàutic de Cadaqués. DdeG

Un jutjat de Girona fixa cinc judicis per Un ciclista queda ferit greu
violència domèstica en una hora i mitja en envestir-lo un cotxe a Olot
DdeG
GIRONA

Cinc judicis per maltractaments
en només una hora i mitja. Aquestsa cadència de vistes orals per
violència domèstica va assenyalar
ahir al matí el Jutjat de Primera
Instància i Instrucció número 7 de
Girona. En la majoria de casos es
tractava d’agressions i amenaces
d’homes establerts al Gironès i el

Pla de l’Estany contra a les seves
esposes i companyes. No obstant
això, també hi havia afers entre pares i fills. Tanmateix, cap infracció
tenia la gravetat suficient per convertir-se en delicte, des del punt
de vista del tribunal. Per aquest
motiu, tots els judicis celebrats eren
per faltes.
Entre les 10.50 i les 12.20 hores
d’ahir, el Jutjat d’Instrucció número 7 de Girona havia de cele-

brar cinc judicis per maltractaments a la llar. No obstant, alguns dels testimonis –en alguns
casos, les víctimes–, no s’hi van
presentar i no van mantenir la
seva denúncia contra els inculpats. En aquests afers, la jutgessa
només va escoltar les paraules
exculpatòries dels homes inculpats. Entre aquestes vistes,
es van celebrar judicis per altres
faltes.

DdeG
OLOT

Un ciclista va quedar ferit greu
dimarts al vespre en xocar contra
ell un turisme que circulava per
la carretera de la Canya, a Olot, segons van informar els bombers.
Una ambulància va evacuar l’accidentat a l’hospital, tal com va
confirmar la Policia Municipal.
Un motorista va patir un altre
sinistre ahir a les 8.50 hores a Gi-

rona. L’home va caure sobre la
calçada a la gran via Jaume I davant del mercat municipal. També ell va haver de ser traslladat a
l’hospital en ambulància.
Un cotxe es va incendiar ahir a
la plaça de la Palmera de Figueres
a les 20.29 hores. Les flames no van
afectar cap altre vehicle, segons va
explicar un portaveu dels bombers,
que van enviar-hi una dotació del
parc de la capital de l’Alt Empordà
per extingir les flames.

