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COMARQUES

Moren els conductors de dos vehicles
en una col·lisió frontal a Tordera
 El xoc es va produir a dos quarts de set del matí i les víctimes tenien 26 i 55 anys
ACN

5

Evacuen ferits
dos participants
en una prova
esportiva a la
vall de Núria

GIRONA | DdG

Dos homes van morir ahir en un
accident que es va produir en una
carretera dins del terme municipal
de Tordera a primera hora del
matí. Dos vehicles van xocar frontalment a la carretera GI-512, que
porta de la carretera N-II cap al
municipi de Fogars de la Selva.
Com a conseqüència de l’impacte, els dos conductors van morir,
segons van informar fonts dels
Mossos d’Esquadra.
La policia autonòmica va informar que l’accident de trànsit es
va produir cap a dos quarts de set
del matí al punt quilomètric 1,2 de
la citada carretera. Els dos turismes
van xocar de manear frontal i hi
van perdre la vida Walter G.G., de
26 anys i veí de Tordera; i Julián Arturo A.G., de 55 anys i veí de la localitat de Mollet del Vallès. En la
gestió de l’accident hi van participar ﬁns a cinc dotacions de bombers, unitats dels Mossos d’Esquadra i equips de serveis sanitaris.
Aquest és l’accident més greu
ocorregut la darrera setmana. El
més aparatós es va produir dimarts a la N-II al seu pas per Vidreres, quan dos camions de gran
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Estat en què va quedar un dels dos vehicles implicats en el sinistre.

tonatge van xocar frontalment i els
dos conductors van resultar ferits
greus. A més, els dos camions van
quedar entravessats i es van necessitar hores per netejar la calçada.

D’altra banda, a les carreteres de
les comarques gironines es va viure la jornada d’ahir amb tranquil·litat. Segons la informació
que facilitava ahir a la tarda el
Servei Català de Trànsit, única-

Unes 400 persones rememoren el
passat a les barraques de Montjuïc
MARC MARTÍ

 L’organització de la

trobada anual torna a
sol·licitar llum a «El
Caserón» per fer activitats
GIRONA | JOAQUIM BOHIGAS

La sisena edició de la trobada
dels Amics del Castell de Montjuïc, que va aplegar unes 400 persones, va tornar a demanar públicament a l’alcaldessa de Girona,
Anna Pagans, una adequació mínima d’«El Caserón» (situat dins la
fortalesa) a ﬁ de poder potenciar les
propostes culturals i socials de
l’entitat. La sol·licitud es concreta
en l’arribada de la llum. «D’aquesta manera, l’associació podria fer més activitats, a més de la
trobada anual», segons va aﬁrmar
el president, Salvador Llorente.
La sol·licitud es va realitzar en els
parlaments previs al dinar i, en el
seu torn, l’alcaldessa no va donar
un resposta aﬁrmativa o negativa.
Aquesta reivindicació no és
nova i, de moment, mai s’ha
desencallat. Llorente remarcava
la llum com la «condició mínima» que hauria de tenir el recinte
perquè l’entitat poguès fer activitats
durant la resta de l’any. «El Caserón» va ser un ediﬁci que va tenir,
alhora, diverses funcions: església;
lloc d’atenció pel metge i infer-

Moment de la trobada, amb alguns participants a les taules del dinar.

La crisi econòmica fou present
als parlaments i es va recordar
que, en aquells anys, la il·lusió
va permetre tirar endavant
La trobada, que vol conservar
i projectar la memòria
col·lectiva, va exhibir un recull
d’imatges d’edicions anteriors

mera; i aula per impartir coneixements i habilitats bàsiques. La trobada, que reuneix antics habitants
de les barraques (dècada dels anys
50 i 60 del segle passat), va oferir
una exposició de pintures costu-
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mistes de Ramon Maria Carrera
(germà del capellà Jordi, que atenia el servei religiós) sobre el citat
nucli de població. Els quadres, exhibits a «El Caserón», mostraven
persones i espais. Enguany, va ser
convidat, i va participar en els parlaments, José Rubio, alcalde de
Cabra del Santo Cristo (Jaén), un
municipi (de poc més de 2.000 habitants) des d’on van emigrar diversos habitants cap a la demarcació de Girona. La jornada va ser
closa amb l’actuació del grup Brissa. L’acte va reunir edils municipals
(Joan Pluma, Isabel Salamaña,
Carles Puigdemont i Joan Olòriz),
que van rebre un obsequi.

ment la C-31 presentava problemes de circulació al seu pas pel terme municipal de Castell-Platja
d’Aro. En aquest tram es van registrar cues de ﬁns a set quilòmetres en sentit sud.

Dos participants en una prova
esportiva que se celebrava aquest
diumenge a la vall de Núria van haver de ser evacuats en helicòpter
després que patissin sengles caigudes quan realitzaven la prova de
bicicleta de muntanya. Segons
van informar els bombers, un
d’ells va ser traslladat a l’hospital
barceloní de la Vall d’Hebron amb
un traumatisme cranioencefàlic.
Aquest ferit va accidentar-se
quan realitzava la prova de bicicleta de muntanya –prenia part en
un duatló, en què es combina correr amb la bicicleta–. Va ser cap al
migdia a la zona de Núria i el van
haver de traslladar en helicòpter
ﬁns al citat hospital barceloní. El
segon dels accidentats, segons les
fonts dels bombers, va patir policontusions i va ser traslladat a
l’hospital Josep Trueta de Girona
per l’helicòpter del Grup d’Activitats Especials del cos de bombers.
Aquest segon accidentat va caure
per Queralbs cap a la una de la tarda. La prova sortia de Queralbs,
pujava al Puigmal, passava pel
santuari de Núria i tornava a Queralbs.

