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Un home de 80 anys passa la
nit al ras en perdre’s mentre
passejava per Arbúcies
 És un hoste del geriàtric i, malgrat que té demència, el deixen sortir
sol  El troben semiinconscient a peu de la carretera de Can Prim
ARBÚCIES | E.PADILLA

Final feliç per a un episodi que
tenia mal aspecte. Un home d’uns
80 anys que es va perdre per Arbúcies el matí de diumenge va ser
localitzat ahir a la tarda, sa i estalvi i amb només símptomes d’una
lleugera hipotèrmia, segons van
indicar els Bombers de la Generalitat. L’home és un dels hostes del
geriàtric religiós de la Casa de Repòs i pateix una lleugera demència que, malgrat tot, no li impedia
sortir de tant en tant a passejar tot
sol pel municipi. Diumenge va
sortir a les deu del matí i quan al
migdia, a l’hora de dinar, no havia
tornat es van disparar totes les
alarmes.
Ahir al matí, tretze dotacions
dels Bombers de la Generalitat
amb gossos i diverses dels Mossos
d’Esquadra i de la Policia Local
d’Arbúcies, a més de la Creu Roja,
cercaven l’home per tot el municipi, que està envoltat de massa
boscana. La tarda de diumenge

LA CLAU

ANCIANS PERDUTS
Sovint pateixen demència
i es desorienten
L’ancià mort el 2007 a Riudellots, un boletaire extraviat a
l’Estartit a qui van trobar al cap de
més de dos dies i l’ancià del centre
d’Arbúcies; tots tres patien demència
i és fàcil que no sàpiguen tornar a lloc.



uns veïns van veure’l per la zona
del restaurant de Can Sistra i la recerca es va concentrar allà; sense
resultats. Finalment ahir, a tres
quarts de cinc de la tarda, uns altres veïns van alertar que l’havien vist a peu de la carretera de
Can Prim. I efectivament, allà estava l’ancià. Patia una lleugera hipotèrmia i estava semiinconscient
però d’altra banda no semblava en
massa males condicions, segons
van considerar els metges del CAP

local on el van menar només trobar-lo. Tot i això, ﬁnalment es va
decidir que se’l traslladés a l’hospital Josep Trueta de Girona perquè li fessin un reconeixement
complet, segons van informar dels
Bombers. La nit havia estat freda
i l’home no anava abrigat.
L’ancià, un veí de Tossa de Mar,
deia sempre que volia anar a Lloret i per això també durant el matí
d’ahir es va alertar la Policia Local
d’aquest municipi i els serveis de
taxis; però ﬁnalment no havia
anat a parar tan lluny. De fet, els
avis que es perden en sortir sols
dels geriàtrics tenen la mobilitat
molt reduïda i les seves absències
acostumen a ser sovint a causa
d’accidents fatals. Així va passar
amb l’home que es va perdre del
geriàtric La Pinassa de Riudellots
el gener de 2007. El van trobar
mort una setmana després de la
seva desaparició arraulit en un
indret a 300 metres escassos del
centre.

Un helicòpter el va dur al Trueta amb fractures a tot el cos.

Un obrer cau d’un sisè
pis quan treballava en
una façana a Blanes
BLANES | E.PADILLA

Un obrer que treballava en la rehabilitació d’una façana a Blanes
va caure des de l’alçada d’un sisè
pis la tarda del passat divendres i
va haver de ser ingressat a l’hospital Josep Trueta amb diverses
fractures. L’home duia el casc reglamentari però hi ha dubtes sobre
si disposava de la resta d’elements
de seguretat per treballar en una
balconada sense veranda, segons
van indicar fonts de la Policia Local. La inspecció del Departament
de Treball investiga els fets, segons

van indicar els Mossos d’Esquadra.
L’accident va ocórrer al carrer Cristòfol Colom, i l’home va caure
d’una balconada a més de deu metres d’alçada. La Policia Local va
activar el protocol de rescat en
col·laboració amb els serveis d’emergències mèdiques i els Mossos
d’Esquadra, que van aixecar l’atestat de l’accident. L’home va ser
ingressat a la UCI del Trueta en estat molt greu i dissabte, segons van
indicar els Mossos, encara hi romania, però els metges no temien
per la seva vida.
LA SELVA COMUNICA

Blanes torna a multar el Cotton
Club amb 12.000 € per soroll
CARLES COLOMER

La sonometria va constatar que el so superava el límit 10 decibels.

 L’Ajuntament ja li havia

imposat una sanció pel
mateix cas, però la va haver
d’anul·lar en notificar-la tard
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L’Ajuntament de Blanes ha tornat a imposar una multa de 12.000
euros per contaminació acústica al
local d’oci nocturn Cotton Club, ja
que es considera una infracció de
l’ordenança de convivència «molt
greu». La sanció és fruit de les
medicions sonomètriques que es
van realitzar la nit del 24 de gener
de 2010 des del pis superior de l’establiment, que van constatar que
els nivells de soroll van arribar
als 41,12 decibels, quan el límit
màxim permès és de 30 decibels.
Amb la mateixa prova el consistori ja li va imposar una multa, però
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la va haver d’anul·lar en notiﬁcarla fora del termini permès.
Cal recordar que l'Ajuntament
va decidir sancionar amb 12.001
euros el pub després que una veïna es queixés pels sorolls que es
produïen en aquest bar musical,
que es troba al carrer Josep Tarradellas, a l'àrea d'oci de Blanes coneguda com Els Pins. En una anàlisi sonomètrica va superar en
més de 10 decibels el màxim establert per l'Ordenança de Contaminació Acústica i, per això, el
consistori va multar els amos del
local d'oci amb una sanció que es
considera «molt greu». Posteriorment, va haver d’anul·lar la sanció,
perquè l’havia notiﬁcat fora de
termini.
Ara, però, el consistori ha decidit tirar endavant un nou expedient. Aquest segon expedient es
va començar a tramitar el passat
mes d’abril, quan se li va comunicar al propietari del local la sanció.
Aquest va presentar un recurs
amb un llista de ﬁns a dotze motius pels quals al·legava que s’havia de retirar la multa. En la darrera
Junta de Govern Local publicada
del mes de desembre, l’executiu va
desestimar el recurs de reposició
i va ratiﬁcar la sanció al propietari de Cotton Club per una infracció de contaminació acústica considerada com a «molt greu».

Santa Coloma Tió i Pastorets obren el Nadal
 Els pastorets i el caga tió van obrir les Festes de Nadal a Santa Coloma de
Farners. Els dos actes es van fer a la Plaça Farners i a l’entorn de l’església
parroquial la tarda i nit de Nadal. Els Pastorets va anar a càrrec de la unitat de
ràngers i noies guia de l’Agrupament Escolta Roca Guilera. I després, Òmnium
la Selva va organitzar el caga tió al qual van participar molts nens i nenes
que van recollir el regal que els hi va deixar el tronc màgic.

Tordera aprova el pressupost de
2012 amb una baixada de 400.000 €
TORDERA | DdG

Tordera va aprovar en el darrer
ple el pressupost per al 2012, que
puja a 13.884.085 euros, cosa que
suposa una baixada de gairebé
400.000 euros respecte als comptes de l’any passat, segons recull la
ràdio municipal. El pressupost
contempla un augment al capítol
de despeses ﬁnanceres ja que a
partir del 2012 començarà l’a-

mortització dels crèdits i interessos que es van sol·licitar en el seu
dia per ﬁnançar les obres d’urbanització dels diferents sectors de
Tordera. En el capítol destinat a
subvencions i aportacions, l’Ajuntament preveu una rebaixa no
lineal en les subvencions a entitats,
de manera que aquesta estigui
condicionada al compliment del
nou Reglament d’associacions.

