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El web de «Blanes
12» ha rebut més
de 4.500 consultes
en els primers
dies en marxa

El Centre d’Animals de la Selva
envia més gossos cap a Alemanya

BLANES | J.VERA

TOSSA DE MAR | JORDI VERA

La pàgina web de «Blanes 12» ha
rebut més de 4.500 consultes per
conèixer les ofertes i les activitats
que hi haurà aquest cap de setmana en els primers dies en funcionament, segons va destacar
l’Ajuntament de la localitat. Les
promocions dels establiments comercials, amb prop de 1.600 consultes, són les que han despertat
un major interès entre el públic, sobretot en roba, complements, alimentació i calçat. En segon i tercer
lloc se situen les 1.500 consultes
que s’han fet a les promocions
que ofereixen els locals de restauració, així com les 1.300 per conèixer les activitats programades
per tots tres dies.
Les ofertes dels establiments
d’allotjament adherits a Blanes 12
han rebut més de 800 consultes,
mentre que les reserves realitzades
–tot i que encara no es disposa de
xifres deﬁnitives- arribarien a unes
50. En aquest sentit, l’Ajuntament
va destacar que encara queden
places d’allotjament per omplir
als 22 establiments que participen.
En base a aquest nombre de
consultes que ﬁns ara s’han registrat a la web promocional, des de
l’organització es preveu una gran
aﬂuència del visitant local o proper, que no es planteja pernoctar
al municipi.

El Centre d’Acollida d’Animals de
la Selva (CAAS) ha augmentat en
el darrer any l’enviament de gossos
cap a Alemanya, arribant ﬁns als
114, com una manera de descongestionar el centre situat a Tossa de
Mar. De tota manera, el nombre de
gossos abandonats a la la Selva s’ha
reduït un 26,2% en els darrers dos
anys, segons es recull en la memòria que ha elaborat el CAAS. El
centre, gestionat pel Consell Comarcal, va presentar ahir les dades
del darrer any, en què destaca
que el nombre de gossos abandonats ha passat dels 629 gossos el
2010 als 464 l’any passat. També
destaca que durant el 2012 al CAAS
es van recollir un total de 644 gossos, però es van retornar 180 als
seus propietaris.
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Eduard Adrobau, va destacar que les campanyes a favor de
la tinença responsable i de la identiﬁcació que s’han realitzat en els
últims anys han servit perquè el
nombre d’animals abandonats
hagi disminuït considerablement.
A més, el conseller va voler destacar l’increment que hi ha hagut del
nombre d’adopcions, malgrat la
crisi econòmica. En la presentació
de la memòria del 2011, els responsables del centre van alertar
que s’estava al límit de la seva ca-

Atropellament
mortal en un pas
a nivell del Mas
Mora de Tordera

Acaba cremat a Blanes en Demanen 15 anys de presó
per a dos acusats de violar una
encendre la bombona de
butà que duia a la furgoneta menor a la platja de Lloret

TORDERA | E.B.

 Un veí va alertar la policia

 El nombre d’animals abandonats es redueix un 26% a la comarca en els darrers dos anys
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Un atropellament mortal en el
pas a nivell situat a l’àrea del Mas
Mora de Tordera va provocar ahir
el tall de circulació de trens entre
les estacions de Blanes i Tordera.
En concret, la línia de rodalies R1
va quedar tallada des de cap a tres
quarts de cinc de la tarda ﬁns a un
quart de vuit del vespre. Mentre va
durar el tall de la línia entre les
dues estacions, els 42 viatgers que
es trobaven al comboi afectat van
ser traslladats ﬁns al municipi de
Tordera i van poder continuar el
seu trajecte.
Protecció Civil va activar la fase
de prealerta del pla Ferrocat quan
es va produir l’atropellament, del
qual no va transcendir la identitat
de la víctima. I després es va desactivar el pla, un cop es va reemprendre la circulació dels trens el
vespre. En el lloc dels fets s’hi van
traslladar els Bombers de la Generalitat així com els Mossos d’Esquadra després de l’incident.

que hi havia un vehicle que
havia explosionat enmig
d’una zona boscosa
BLANES | E.B.

Un veí de Lloret de Mar va acabar ahir cremat després d’encendre una bombona i fer-la explotar
dins una furgoneta. El vehicle va
quedar del tot destrossat per l’explosió i segons fonts policials, s’investiga si es tracta d’un intent de la
víctima de treure’s la vida. L’home,
de 49 anys, és veí de Lloret de
Mar i va haver de ser evacuat ﬁns
a l’hospital Vall d’Hebron de Barcelona a causa de la gravetat de les
cremades, que tenia per tota la part
superior del cos.
Els fets van succeir ahir al voltant
de les deu del matí, quan un veí
que voltava per la zona de Sant
Pere del Bosc del barri del Valldolig de Blanes va sentir una explo-
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El president del Consell ensenyant els gossos a l’alcaldessa de Tossa.

pacitat, ja que amb l'arribada de la
crisi, havien caigut les adopcions
d'animals. Adrobau va destacar,
però, que en el 2012 es van adoptar un total de 447 gossos, la qual
cosa signiﬁca un augment signiﬁcatiu respecte a l’any anterior, ja
que llavors van ser 419.
Adrobau va explicar, també, que
una part important de les adopcions són de caràcter internacional
i especialment a Alemanya. En
aquest sentit, el conseller va posar
de manifest que durant el 2012, es
van enviar un total de 114 gossos
al país germànic, 19 més que l'any
anterior. Aquests enviaments han
suposat un cost d’uns 35.000 euros
pel Consell Comarcal de la Selva,
ja que l'enviament de cada gos

sió i va veure com una furgoneta
estava cremant en una àrea boscosa. L’home va avisar la policia local de Blanes que es va acostar de
seguida ﬁns al lloc dels fets i es va
trobar la víctima estirada al terra
amb tot de cremades produïdes
per l’explosió de la bombona i el
posterior incendi del vehicle, que
era d’una empresa de Mataró.
La víctima, segons tot apunta,
s’hauria intentat suïcidar per la
mala situació econòmica que estaria passant en l’actualitat. Aquest
vivia a Lloret de Mar però era natural de Mataró, on també havia estat treballant i ara feia uns mesos,
havia retornat a Lloret a viure.
Fins al lloc dels fets a banda de
la policia local de Blanes s’hi van
desplaçar els Bombers de la Generalitat i els Mossos d’Esquadra,
que es van fer càrrec del cas. La víctima va ser evacuada amb ferides
d’altra gravetat ﬁns a l’hospital
Vall d’Hebron de Barcelona després de l’explosió.

oscil·la entre 300 i 350 euros.
El conseller de la Selva també va
voler destacar que el Centre d’Animals és «un referent pel que fa a
tot Catalunya».
Així, doncs, segons consta en la
memòria de 2012, el Centre d’Animals de la Selva van recollir un
total de 644 gossos l’any passat,
cosa que representa una disminució del 14% respecte a l’any passat, que se’n van recollir 751. D’aquest total, es van poder retornar
ﬁns a 180 animals als seus propietaris, ja que al centre arriben
tant els gossos perduts com els
abandonats.
Pel que fa als municipis on més
animals es recullen, Lloret i Blanes
són les dues localitats que estan al

LLORET DE MAR | ACN/DdG

L'Audiència de Girona va jutjar
ahir dos joves acusats de violar
una menor d'edat a la platja de Lloret. Segons el ﬁscal, la matinada de
l'1 d'octubre del 2011 els dos processats van trobar la noia sola a les
portes d'una discoteca. Llavors,
aproﬁtant que anava molt beguda,
se la van endur a la força a la platja, on la van agredir sexualment. Els
Mossos els van enxampar in fraganti amb els pantalons abaixats. El
ﬁscal demana 15 anys de presó. Els
dos processats, Issam al-A. i Jamel
B., van negar els fets i van assegurar que estaven «asseguts tranquil·lament» a la platja quan van arribar els agents i els van detenir sense motiu. Segons van explicar van
conèixer la noia en una discoteca i
després van anar plegats ﬁns la
platja. Les restes d'ADN trobades a
la víctima, però, no es corresponen
amb els processats.
Els dos joves, d'origen francès,
s'enfronten a 15 anys de presó ca-

capdamunt de la llista, a banda de
Tossa pel fet que algunes persones
abandonen els gossos als entorns
del centre d'acollida. També hi ha
uns índexs alts a Maçanet de la Selva i Riells i Viabrea que, segons els
responsables del servei, s'atribueix
a l'efecte de segones residències.
El president del Consell Comarcal de la Selva, Salvador Balliu,
va destacar les millores que s’han
realitzat en el centre, com ara l’ampliació de serveis d’atenció veterinària i d’urgències i, també, les
adaptacions en l’allotjament de
cadells. Això, segons Balliu, ha
permès la millora de la qualitat de
vida dels gossos residents. A més,
Balliu va assegurar que es vol demanar una inversió a través del Pla
Únic d’Obres i Serveis (Puosc) per
reformar la instal·lació.
Finalment, l’alcaldessa de Tossa, Gisela Saladich, es va mostrar
molt satisfeta per la tasca que es fa
des del centre i va destacar «les bones relacions i excel·lent col·laboració» que hi ha amb el Consell.
El CAAS compta amb 50 gàbies
dobles, amb capacitat per a uns
120 o 130 animals, fet que va fer
que l’any passat hi haguessin «mesos crítics» perquè es van arribar a
tenir uns 200 animals. Ara, però,
s’ha reduït i s’espera que amb alguna reforma el centre estarà encara més a punt.

dascun per un delicte d'agressió sexual amb accés carnal i del subtipus
agreujat perquè van actuar conjuntament. Segons la ﬁscalia, els dos
van aproﬁtar que la noia, una anglesa de 17 anys que passava les vacances, estava sola i anava molt beguda per endur-se-la i violar-la.
La noia, que no va comparèixer
al judici, va explicar davant el jutjat d'instrucció que tres homes la
van arrossegar primer ﬁns a un
carreró i després ﬁns a la platja. La
víctima no recordava bona part
dels fets perquè anava beguda,
però va explicar que li parlaven en
un idioma que no entenia i que, un
cop van dur-la a la platja, la van
obligar a estirar-se a terra, li van
abaixar els pantalons i un la va penetrar. En aquell moment van arribar dos mossos que van enxampar els dos processats amb els pantalons abaixats i els van detenir. A
un d'ells el van trobar estirat sobre
la víctima mentre que l'altre intentava introduir-li el penis a la boca.

