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Un foc crema una nau
abandonada a Tordera
a El foc va afectar l’interior de l’edifici i va fer danys estructurals a Alhora hi

va haver un incendi en un escorxador abandonat, però va fer pocs danys
Jordi Gonzalo
BLANES

Una nau industrial abandonada va cremar ahir al
migdia a Tordera, a tocar
del terme municipal de
Blanes, a la carretera GI600. L’incendi va afectar
l’interior de l’edifici, on
van cremar bàsicament
deixalles, i també va provocar danys estructurals:
el sostre i les bigues van
quedar derruïdes. Les indústries veïnes no es van
veure afectades i tampoc
hi va haver danys personals.
Poc abans de la una del
migdia la policia local de
Blanes va alertar que hi havia un incendi a l’antiga fàbrica d’Intorfrisa. En l’extinció del foc hi van participar 22 unitats d’emergències. Una hora més tard,
l’incendi ja havia entrat en
fase de control. El foc va
provocar una espesa columna de fum negre. El foc
podria haver estat provocat, segons va explicar
l’Ajuntament de Blanes, a
través d’un comunicat, tot
i que les causes encara s’in-

Bombers treballant ahir en l’extinció del foc a la nau abandonada ■ EL PUNT AVUI

vestiguen. A més es dóna el
cas que en el mateix moment que estava cremant
aquesta antiga nau industrial es va declarar un altre
incendi en un escorxador
proper, també abandonat i
desmantellat. En aquest
cas, però, només va cremar una porta d’accés a les
golfes, segons els bombers,
que hi van actuar amb rapidesa, perquè ja estaven
mobilitzats. ■

Dos intoxicats en un incendi a Olot

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Dues persones van resultar
intoxicades pel fum ahir en
un incendi en un pis d’Olot.
Es tracta d’un noi de 27 anys,
que va ser evacuat a l’hospital de Palamós per tal de ser
tractat a la cambra hiperbàrica, atesa la intoxicació per
fum que patia, i de la seva
àvia, de 84 anys, que va re-

sultar ferida lleu i que va ser
traslladada a l’hospital Sant
Jaume d’Olot. El foc es va declarar a quarts de dues de la
matinada a l’habitatge, del
carrer Rei Pere IV. L’incendi,
que va afectar el menjador
del pis, va ser extingit poc
després de les dues de la matinada.

Atraquen al bar a Blanes
un recaptador de BP

ners al damunt. I no es
descarta que també haguessin controlat quina
ruta feia per les diferents
gasolineres del grup BP
per recollir les recaptacions. L’atracament d’un
recaptador de gasolineres
al bar es va produir després que en les últimes setmanes hagin estat atracades diverses gasolineres a
les comarques del Gironès
i la Selva. Han estat atracades benzineres de Cassà
de la Selva, Caldes de Malavella, Anglès i Sils. ■

van ruixar amb un
esprai i se li van endur
la bossa dels diners

Tura Soler
BLANES

Un recaptador de les gasolineres BP de la Selva va
ser atracat ahir a quarts
de vuit del matí, mentre
esmorzava en un bar de
Blanes tot esperant que
obrissin les oficines de
l’empresa per anar-hi a
deixar els diners de la recaptació. Els assaltants es
van endur la bossa que
contenia el capital recollit.

El peculiar atracament
es va perpetrar a l’interior
del bar Izquierdo, del carrer Josep Tarradellas de
Blanes. A quarts de vuit
del matí al bar només hi
havia el propietari, que estava esmorzant i llegint el
diari en un racó, i tres
clients, entre ells el recaptador de BP, que, com fa
habitualment cada dia, esmorzava al bar esperant
que les oficines de la seva
empresa obrissin per deixar-hi els diners que duia
en una bossa. De manera
molt ràpida i per sorpresa,
van entrar al bar dos homes totalment vestits de
negre, amb la cara tapada i

armats com a mínim amb
una arma de foc, que es
van dirigir al recaptador, li
van ruixar la cara amb un
esprai i es van endur el botí
que volien, la bossa de la
recaptació, i van fugir.
L’atracat va alertar els
Mossos, que de seguida
van muntar controls per
intentar trobar els assaltants i que investiguen si
alguna càmera de seguretat va poder captar els lladres anant o fugint del bar.
Tot indica que els lladres
tenien ben controlats els
moviments del recaptador i sabien que tenia el
costum de fer parada al
bar Izquierdo amb els di-

VOLS TROBAR
PARELLA?
Descobreix MAISOL,
22 anys d’experiència
171262-1078037 ®

a Dos encaputxats el

Rigor i honestedat professional

626 904 929 Ignasi

www.maisol.com

118078-1067849®

SEGURETAT

