Diari de Girona ■ Divendres, 1 de juny de 2007

La Selva

19

SUCCESSOS

TORDERA

El sospitós del crim de Blanes va mentir
en la seva declaració davant la policia

La Creu Roja
organitza un
campionat de
futbol nocturn
adreçat als joves

Va dir que no havia estat mai amb la desapareguda i va rectificar en veure’s descobert

DdeG, Tordera.

La Creu Roja de l’Alt Maresme organitzarà el proper divendres 15 de juny a la pista
l’Amistat de Tordera un campionat de futbol nocturn, amb
l’animació d’una sessió DJ i
un taller de còctels sense alcohol, adreçat a joves de 12 a
18 anys. L’activitat es desenvoluparà entre dos quarts de
vuit del vespre i les dotze de
la nit, aproximadament, en el
marc d’activitats nocturnes
Fes-te la nit!, una proposta de
lleure alternatiu al voltant de
temes vinculats a la promoció
de la salut, adreçat a adolescents de 12 a 18 anys.
L’activitat, que duran a terme el personal tècnic i els voluntaris de Creu Roja, s’emmarca dins el projecte «S+J»
iniciat aquest any a Tordera
des de Creu Roja Alt Maresme i la Regidoria de Sanitat
de l’Ajuntament del municipi.
El seu objectiu és oferir als
joves un espai propi on poder
assessorar-se sobre temes
vinculats amb la seva salut,
així com realitzar tallers i activitats d’oci alternatiu dins la
mateixa temàtica.
Creu Roja Tordera pretén
ser a partir del setembre vinent un espai obert que aculli els adolescents de 12 a 18
anys durant el seu temps de
lleure, per promoure diverses
iniciatives vinculades al tema
de la promoció d’hàbits saludables i la prevenció de conductes de risc pel que fa a drogodependències, sexualitat i
afectivitat, alimentació i esport.

Marc Rovira, Blanes/Lloret de Mar.

El jove de 32 anys a qui els Mossos d’Esquadra relacionen amb
la desparició i suposada mor t
d’una prostituta sud-americana
establerta a Blanes va mentir a
la policia. Ho va fer quan li preguntaven per la relació que tenia amb la noia i ell va dir que la
coneixia però que la nit en què
se li va perdre la pista –nit del 7
al 8 de maig passat– no havia estat amb ella. Aquesta revelació
va aixecar les sospites de la policia perquè sabien –els ho havia dit la companya de pis de la
noia– que Jose M.C. havia estat
el darrer client de la jove i que
havia estat ell personalment qui
l’havia trucat perquè anés a
veure’l al seu pis del barri dels
Pins.
Només més tard Jose M.C.
va rectificar i va dir que sí que
era cert que havia passat la nit
amb ella i va afegir que s’havien
discutit però, va assegurar, en
cap cas va matar-la i la noia va
marxar pel seu propi peu del pis
d’ell.
L’explicació que va donar
Jose M.C. per justificar la mentida inicial és la por. La policia
va anar-lo a interrogar força
dies després d’aquella nit del 7
al 8 de maig. Quan la policia va
anar-lo a trobar ell ja sabia que
la noia estava desapareguda ja
que les companyes de la jove
feia dies que preguntaven a tothom qui la coneixia si en sabia
alguna cosa. És per això, va justificar-se el detingut, que li feia
por dir a la policia que ell havia
estat el darrer a veure-la viva i
que, per tant, va optar per men-

MARC MARTÍ

RECERCA MINUCIOSA. Mossos, bombers i treballadors de l’abocador busquen entre la brossa.

tit i dir que no en sabia res de
res.
Poca credibilitat

Aquesta contradicció ha acabat sent fatal per a ell perquè ha
perdut credibilitat i la jutgessa
que s’encarrega d’instruir el cas
l’ha enviat a presó de manera
preventiva.
Mentrestant segueixen les
minucioses tasques de recerca
a l’abocador de Lloret, on la policia sospita que pugui haver

Va explicar que
tenia por de dir la
veritat per si li
carregaven la culpa
■

Només admet que
va discutir-se amb
la noia però apunta
que no la va agredir
■

anat a parar el cadàver de la noia
desapareguda.
Igualment, també està pendent d’aclarir-se a qui corresponen les restes de sang que la
policia va trobar en el pis del detingut. Les analítiques d’ADN
ser viran per treure l’entrellat
del dilema.
Els investigadors sospiten
que podria ser sang de la noia
però el detingut assegura que
és sang seva perquè es va tallar
una mà mentre estava cuinant.

EQUIPAMENTS

Santa Coloma licita les obres
per reconstruir el teatre
que es va cremar el 2005
El pressupost ascendirà a 1.624.000 euros
R.T.R, Santa Coloma de Farners.

L’Ajuntament de Santa Coloma
va aprovar la licitació de les
obres de reforma i millora de
l’auditori del Cercle Cultural Colomenc, que es va cremar el desembre del 2005, per un import
d’1.623.844 euros.
Les obres, que van sortir a concurs per subhasta pública, serviran per reformar l’auditori i
adequar-lo a les noves necessitats del municipi.
La reforma i millora de l’auditori del Cercle Cultural Colomenc permetrà reforçar l’estructura de l’edifici, que té una
antiguitat de trenta anys, el canvi de les butaques, la renovació
total de les dependències dels
camerinos, la instal·lació d’elements tècnics d’enllumenat i el
reforçament de la instal·lació
elèctrica mitjançant un transformador. L’auditori desaparegut
tenia un aforament de 285 butaques i es pretén que l’aforament
del nou edifici sigui semblant.

L’auditori de Santa Coloma va
ser arrasat en un incendi el cinc
de desembre del 2005. El foc es
va declarar de matinada, després d’una representació, i segons van esclarir les investigacions posteriors no va estar provocat. L’edifici, segons van declarar veïns de l’immoble després de l’incendi, no reunia les
condicions necessàries per dur
a terme activitats on participava
un gran nombre de gent, no estava insonoritzat i els veïns podien sentir perfectament el soroll des de les seves cases.
L’alcalde del municipi aleshores, Antoni Solà, es va comprometre a no licitar el projecte
fins tenir assegurades les
partides pressupostàries de les
administracions. L’obra de
reforma i millora de l’auditori
del Cercle Cultural de Santa Coloma és d’1.623.44 euros i està
previst que el termini d’execució de les obres no superi els
dotze mesos.

1 juny • 22.00h • Teatre La Societat, Maçanet

Eduard Canimas «NOH IHA CRISI»
2 juny • 20.30 • Sala Cultural La Laguna, Sils

Família Rústika + dj
3 juny • 19.00h • Teatre del Casino de Vidreres

SBB Salsa Jazz Orquestra
organitza

col·labora

