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Un corredor es desmaia a Lloret
en una cursa sense ambulància
 La normativa diu que les marxes amb més de 500 participants han de disposar d’una unitat
WWW.XINOXANO.ORG

LLORET DE MAR | DdG

Un home d’uns 70 anys d’edat va
ser traslladat diumenge passat en
ambulància ﬁns a l’hospital quan
es va desmaiar a la cala Santa Cristina de Lloret de Mar quan ja havia
ﬁnalitzat la marxa popular «Platges les de Lloret», una cursa d’uns
10 quilòmetres que va des de Cala
Canyelles ﬁns a la cala Santa Cristina, arran de mar, a través del
camí de ronda. L’home no va patir
cap contratemps major però es va
haver d’avisar una ambulància ordinària del SEM que va sortir del
CAP Fenals, quan la normativa catalana estableix que la marxa hauria d’haver contractat una ambulància per a la cursa.
La marxa estava organitzada per
la penya Xino Xano i va sorgir fruit d’una reunió amb l'Ajuntament
de Lloret per commemorar el Dia
Mundial del Turisme i oferir així als
visitants i vilatans «una activitat
que els permetria un contacte directe amb la natura alhora que els
donaria a conèixer uns indrets de

Un moment de la trobada un cop finalitzada la marxa a Lloret de Mar.

la nostra vila que de ben segur
desconeixen», com es descriu la
cursa al web de la penya.
De fet, des de Xino Xano es va informar que és el mateix Ajuntament
qui subvenciona aquesta cursa, el
cost total de la qual va ser enguany d’entre 12.000 i 15.000 euros (el
percentatge més elevat del pres-

Mor un home de 45 anys en
un xoc frontal entre dos
cotxes a la N-II a Tordera
 La víctima és un veí de la

localitat, de 45 anys, i el
conductor de l’altre turisme
va resultar ferit
TORDERA | E.B.

Un conductor de 45 anys va perdre la vida ahir a la matinada després de xocar frontalment amb un
altre vehicle a la Nacional II, a l’altura de Tordera. L’ocupant de l’altre cotxe també va resultar ferit.
La víctima mortal és Juan Antonio
C.V., de 45 anys, i veí de Tordera.
Els fets van succeir cap a dos
quarts de sis de la matinada, quan
l’home conduïa per la N-II i, per
causes que es desconeixen, va
col·lisionar frontalment amb un altre cotxe, i va morir. Malgrat l’arribada dels serveis d’emergències, no
se li va poder salvar la vida. El
conductor de l’altre vehicle va quedar ferit lleu i va ser traslladat ﬁns
a l’hospital de Blanes. En les tasques d’emergències de l’accident hi
van participar set patrulles dels
Mossos d’Esquadra, quatre dotacions dels Bombers i dues ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques.
Pel que fa a l’afectació viària, des
que es va produir l’accident, al
voltant de dos quarts de sis del matí

al punt quilomètric 568 de la N-II
a Tordera, es va estar fent pas alternatiu ﬁns que la circulació es va
normalitzar cap a dos quarts de
nou del matí.
El sinistre mortal de Tordera es
va produir quan no feia ni 24 hores que una jove d’Olot de 20 anys,
Sheila Alarcón, també moria en un
accident de trànsit. Un altre xoc
frontal, en aquest cas entre una furgoneta i un cotxe, va acabar amb la
vida de la noia a la C-66, a Serinyà.
Tres vehicles bolcats a Sils
Amb pocs minuts de diferència,
tres vehicles van bolcar ahir a Sils,
en el mateix punt quilomètric de la
carretera GI-555, el 5,5. En el primer sinistre viari no va haver-hi ferits malgrat bolcar un cotxe, de la
marca Seat Ibiza, a la via que uneix
Sils amb Hostalric. Pocs minuts
després de les dues, una furgoneta i un cotxe van bolcar després
d’accidentar-se al mateix punt. El
conductor de la furgoneta va quedar ferit lleu i el del cotxe va resultar il·lès. Els Bombers van treballarhi amb dues dotacions.
A Sant Feliu de Buixalleu, a les
dues i deu de la tarda, un monovolum Renault Scenic també va
bolcar a l’altura del trencant de Breda de la GI-553. Els dos ocupants
van resultar ferits lleus.
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supost se l’emporten les samarretes). Quant a la seguretat, l’associació té el suport del consistori i de
Protecció Civil i que inclou l’àmbit
sanitari. Es dota, doncs, l’esdeveniment d’un pla d’autoprotecció i,
segons la normativa catalana (decret 82/2010 de 29 de juny) quan hi
ha una «Cursa esportiva fora del

casc urbà o en trams», si hi ha més
de 500 participants, cal contractar
una ambulància. El mateix serveix
en curses dins el casc urbà amb
més de 1.000 participants. La cursa de diumenge passat va tenir
2.000 participants i, per tant, hauria calgut contractar aquesta ambulància.
Excepte aquest vehicle, Protecció Civil ja cobria la resta de necessitats, tres voluntaris al llarg de
la cursa que tenen l’acreditació
per atendre necessitats mèdiques
avançades i preparats amb motxilles, així com un cotxe i motos amb
desﬁbrilador. Aquest passat diumenge només hi va haver aquest
incident mèdic, el desmai de l’home de 70 anys, però l’ambulància
va tardar més en arribar perquè sortia de forma ordinària des de la base
i no era a la cursa.
La normativa és molt restrictiva
però, si bé l’operatiu va ser l’habitual, es desconeix per què no es va
contractar l’ambulància, com sí
s’havia fet en altres esdeveniments.

El Parlament
aprova una
proposta per al
pla d’usos de
Pinya de Rosa
BLANES | DdG

La Comissió de Territori i Sostenibilitat del Parlament de Catalunya va aprovar en la sessió d’aquest passat dimecres la proposta de resolució que va presentar el
grup parlamentari d’ICV-EUiA al
mes de maig per protegir deﬁnitivament el Paratge Natural d’Interès Nacional de Pinya de Rosa, a
Blanes. En concret, es demanava
convocar el Consell Rector del
PNIN Pinya de Rosa, així com actualitzar els nomenaments dels
membres de les diferents parts
representades. A més, s’instava a
redactar el pla d’usos. De fet, el Departament de Medi Natural ja va
informar a principis d’aquest passat juliol que aquesta tardor es redactarà el Pla d'Usos, una redacció
que arribarà deu anys després
que la Generalitat declarés aquesta protecció amb la Llei 25/2003
del 4 de juliol de 2003, i després de
la intensa pressió social que va exercir la societat blanenca a través
de la Plataforma Pinya de Rosa.

