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LA SELVA

Demanen 30 anys de presó per
al llogater acusat de matar
l’amo del pis on vivia a Blanes
 Fiscal i acusació asseguren que l’inquilí va assassinar l’home amb

traïdoria aprofitant que estava d’esquenes i no es podia defensar
CARLES COLOMER

BLANES | ACN

L’acusació particular del propietari del pis de Blanes que va morir
assassinat a ganivetades al garatge
de casa seva el passat 9 de gener a
mans del seu llogater, David P.R.,
demana 30 anys de presó per al presumpte assassí i sosté que la víctima, Josep Sayols Vila, de 70 anys, va
ser apunyalat per amenaçar el seu
inquilí amb el desnonament si no
pagava els diners que li devia. El
crim serà jutjat aquest desembre a
l’Audiència.
El processat, que té 31 anys, vivia en un pis de lloguer situat al carrer Treumal. El jove havia de pagar
450 euros mensualment, però –segons sostenen les acusacions– tenia deutes amb el propietari per haver-se endarrerit en els pagaments.
Deute que l’acusació particular xifra en 4.000 euros, mentre que el ﬁscal s’absté en fer concrecions.
Assassinat amb traïdoria
L’acusació particular indica que
mentre la víctima agonitzava el
processat va robar-li la cartera i
diversos documents, entre els quals
hi havia els papers de lloguer del pis.
Tant l’acusació particular com el ﬁscal coincideixen que David P. R. va
aproﬁtar que la víctima estava d’esquenes i no es podia defensar per
atacar-lo. Per això li imputen un de-

L’immoble on vivia el llogater al carrer Treumal de Blanes.

licte d’assassinat amb traïdoria.
En matèria de responsabilitat
civil, el ﬁscal demana que el processat indemnitzi els dos ﬁlls de la
víctima amb un total de 200.000 euros. L’acusació particular eleva
aquesta quantitat ﬁns als 435.000
euros.
La defensa, per la seva banda, demana que s’absolgui el seu client.
Segons el relat d’aquesta part, és cert
que el 9 de gener del 2009 l’acusat
i la víctima es van trobar, però va ser
per posar al dia els pagaments endarrerits. David P. R. va anar ﬁns al
garatge de la víctima, on el propietari li va entregar els rebuts de les

Tordera Es posa en
marxa un equip de
12 agents cívics

mensualitats, i després va acabar de
passar el dia en companyia de la
seva xicota o del seu pare.
La petició de la defensa
De manera alternativa, però, la defensa també exposa un altre relat
dels fets. En aquesta segona versió,
admet que David P. R. va matar la
víctima amb el ganivet a conseqüència «de l’excessiva pressió»
en el reclam del deute i pensant que
podria perdre el pis. La defensa indica que els fets constitueixen un
delicte d’homicidi, però que cal
aplicar una atenuant d’anomalia o
alteració psíquica al seu client.
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Crespo seguirà d’alcalde
de Lloret tingui càrrec
o no a la Generalitat
 Aspira tornar-se a
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presentar el 22 de maig
de 2011 a les eleccions
municipals i governar
LLORET DE MAR | DdG

L’alcalde de Lloret de Mar, Xavier
Crespo, cap de llista de Convergència i Unió de la població i que
anava de número quatre per la federació nacionalista a les eleccion al Parlament de Catalunya ha
sortit elegit un cop més diputat per
la formació a Girona. Aquest fet havia suscitat en les darreres setmanes diferents comentaris que
apuntaven que el batlle deixaria
l’alcaldia de la localitat selvatana si
Artur Mas entrava a governar i li
donava un càrrec en el si del nou
equip de govern.
Ahir però Xavier Crespo va desmentir-ho i va dir que la seva intenció és presentar-se a les eleccions del mes de maig de 2011, els
comicis municipals. I va afegir
que «en aquests moments no passa pel meu cap, personalment sóc
l’alcalde de Lloret juntament amb
tot un equip molt fort de regidors
i tenim un projecte per Lloret de
Mar que anem realitzant en mesura de les possibilitats i els temps
que marca l’administració».
«Ningú se m’ha dirigit»
Pel que fa a la possiblitat de tenir
un càrrec al nou govern de la Generalitat, en declaracions a Nova
Ràdio Lloret, va ressaltar que «ﬁns
ara ningú se m’ha dirigit» per

L’alcalde de Lloret, Xavier Crespo.

plantejar-li un lloc en aquest nou
equip al capdavant de la Generalitat i que «és una qüestio de Mas
i el seu equip més proper i que respectarem que conformin el millor
Govern que pensin que pot liderar
el país per sortit de crisi» i que llavors, com alcalde i diputat, donarà suport «al que ell dissenyi amb
gent molt vàlida».
Per altra banda, l’alcalde i de
nou diputat del Parlament català
va explicar que quan comenci a
governar CiU a Catalunya «per a
Lloret pot ser molt positiu perquè
tenir un Govern amb qui pugui tenir una relació ﬂuïda important»
i va matisar que no vol «desmerèxier la relació com a alcalde amb
els dos tripartits» però amb qui «algunes vegades hi ha hagut problemes de comunicació».

Reunió d’alcaldes a Hostalric pel
projecte de la Ruta del Tordera

 Un total de 12 agents cívics
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actuarà a partir d’avui en diferents
àmbits de Tordera, on es detectin
actituds incíviques reiterades. Les
funcions bàsiques d’aquest equip
seran sensiblitzar els ciutadans
sobre la importància del civisme i
informar a aquells que no actuiïn
correctament. Aquestes persones
s’han contractat a través d’un pla
d’ocupació.

Hostalric ha estat l’escenari de la
segona reunió de seguiment del
projecte de la Ruta de la Tordera.
En aquesta trobada es va presentar els alcaldes implicats en el
projecte l’avantprojecte del tram
principal de la Ruta de la Tordera
i, a partir d’això, ara es treballarà
amb cada un dels ajuntaments
per determinar si el traçat plante-

jat és el més adequat i si les actuacions de millora planejades es
consideren necessàries o no.
El gener, aquest treball es culminarà amb un acord entre tots els
implicats per cercar ﬁnançament.
S’ha proposat, també, la incorporació de més municipis que a partir de la proposta de traçat s’ha vist
que queden afectats per la ruta o
bé passen a prop d’aquest riu.

Comunica als seus clients i al públic en general que, d’acord amb el Reial
Decret 1955/2000, de l’1 de desembre, l’empresa Bassols Energia, S.A. suspendrà el subministrament elèctric detallat a continuació:

Terme municipal: Olot (La Garrotxa).
Dia: Dijous dia 2 de desembre de 2010.
Hora de suspensió: De les 10 a les 11 del matí.
Carrers afectats: Ctra. de Batet - Manso Plana, Mas Plana, Mestral - Mas la
Rovira, C/ Gregal, 2, 3, 4, 5, 8, C/ Mestral 1, 3, 4, 6, 8, Ctra. vella de Batet 12,
16, 23, 25.
Motiu: Treballs de manteniment del centre de transformació.
Avinguda Girona, 2 - 17800 Olot
Tel. 972 26 01 50 - Fax 972 26 98 99
www.bassolsenergia.com
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