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Vidreres aprova
apujar un 0,9% la
taxa de residus,
que s’actualitza
amb l’IPC

Dos germans es refugiaven a
Blanes després d’atracar set bancs

VIDRERES | DdG

BLANES | EFE/ACN/DdG

L’Ajuntament de Vidreres va aprovar ahir en un ple extraordinari i
amb els vots de tots els grups la modiﬁció de dues ordenances ﬁscals,
entre les quals la taxa de gestió de
residus, que puja només un 0,9% a
causa de l’IPC. El cost total de la gestió dels residus és per a l’Ajuntament de 544.188 euros mentre que
la previsió d’ingressos per la taxa és
de 421.067 euros, la qual cosa implica un saldo negatiu de 123.121
euros. En una altra de les ordenances es va aprovar incloure una
ﬁança de 50 euros per a l’ús de la Pineda d’en Mazó, que es retornarà
un cop es comprovi que s’ha deixat
el lloc en les mateixes condicions.
Finalment, el ple havia de votar
sobre l’ordenança que regula la
taxa per a la prestació de serveis i realització d’activitats administratives
de competència local, que preveia
una modiﬁcació a la baixa de tarifes pel servei d’obertura d’establiments però ﬁnalment es va retirar
de l’ordre del dia.

Els Mossos d’Esquadra van detenir dijous passat a Blanes dos
germans de 30 i 36 anys com a presumptes autors de set atracaments
en entitats bancàries de Barcelona, Cornellà, Vilafranca del Penedès i Reus, i que van obtenir un
botí de ﬁns a 36.000 euros. Segons
va informar ahir la policia de la Generalitat, les detencions es van
practicar el passat 7 de novembre
i, després de passar a disposició judicial, el jutge va decretar l’ingrés
a la presó dels dos atracadors.
La investigació es va iniciar el 13
de setembre després d’un atracament a una entitat bancària de Barcelona perpetrat per un sol home,
que va intimidar amb un ganivet
una de les treballadores de l’oﬁcina. Passats quinze dies el mateix
atracador va assaltar una altra entitat bancària de Barcelona, aquesta vegada acompanyat per un altre home, i tots dos van intimidar
les víctimes amb un ganivet de
grans dimensions i una pistola.

 Els presumptes lladres, que són a la presó, van actuar a Barcelona, Cornellà, Vilafranca i Reus
MOSSOS D’ESQUADRA

Imatge d’un dels atracadors agafant diners d’una entitat bancària.

L’activitat delictiva dels dos delinqüents va continuar durant el
mes d’octubre, en cometre tres
robatoris més en sucursals bancàries de Barcelona, Cornellà de
Llobregat i Reus. En cadascun
dels robatoris van modiﬁcar el
seu aspecte i la roba o comple-

ments que portaven per no ser reconeguts per la policia.
El passat 7 de novembre, després de cometre dos nous assalts
a Reus i Vilafranca del Penedès, i
protagonitzar una fugida en un vehicle robat de gamma alta, es va
posar en marxa un dispositiu de re-

cerca dels atracadors, ja identiﬁcats, en els domicilis del seu entorn. Cap a les cinc de la tarda, els
agents van veure com els dos presumptes lladres sortien d’un dels
seus domicilis, a Blanes. En aquell
moment, encara portaven les peces de roba utilitzades en l’atracament, a més de 3.500 euros en
efectiu. Un d’ells, tenia documentació italiana falsa. També es va recuperar el vehicle utilitzat per cometre l’atracament, que havia estat sostret prèviament.
Posteriorment, els agents van localitzar una arma de foc, dos ganivets de grans dimensions i diverses peces de roba que utilitzaven en els atracaments, que havien
amagat en una zona boscosa de
Gelida, a l’Alt Penedès.
Als dos detinguts se’ls imputa
un total de set robatoris amb violència en entitats bancàries, i a un
d’ells un delicte de falsiﬁcació de
document oﬁcial, ja que en el moment de la detenció portava un
carnet de conduir italià falsiﬁcat.
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Uns lladres roben
cable telefònic en
una urbanització
de Tordera

AITOR ROGER

TORDERA | DdG

Uns lladres van robar la matinada del dilluns uns metres de calbe telefònic a l’entrada de la urbanització Sant Daniel de Tordera, deixant sense línia a veïns d’aquesta zona i en llocs puntuals de
Blanes. Segons van conﬁrmar els
Mossos d’Esquadra, ahir mateix es
va rebre la denúncia i ja han obert
una investigació. En concret, els lladres es van emportar pocs metres
de cable de dues línies. Amb tot, els
operaris de Telefònica van reparar
el tram afectat i ahir a la tarda es va
restablir el servei. Segons els Mossos, el cas es manté obert.

Imatge de l’acta del 24 de gener de 1926 amb la distinció al dictador.

Solidaritat demanarà que es Mor a Blanes «el pintor
retiri el títol de ﬁll adoptiu de de Formentera» Rafael
Riudellots a Primo de Rivera Bataller, als 92 anys d’edat
RIUDELLOTS | D. JIMÉNEZ

FESTA MAJOR DE SANT ROMÀ

Portes obertes als bucs
d’assaig de Lloret de Mar
LLORET DE MAR | DdG

En el marc de la Festa Major de
Sant Romà de Lloret els grups de
música s’han sumat a les activitats
i obren els seus assajos al públic en
general. Així, tots els interessats es
poden acostar aquestes dates a Els
Bucs d’El Puntet per veure com actuen. Avui, a les vuit, es podrà
veure Àlex Bertran i divendres, a la
mateixa hora, a Craving. Altres
que han obert els bucs han estat
Porto Pi, D.A.R i The New Stones.

Una imatge de l’artista i pintor Rafael Bataller i Giralt.

El grup municipal de Solidaritat
Catalana (SI) a l’Ajuntament de
Riudellots de la Selva demanarà la
retirada del títol de ﬁll adoptiu
del municipi al dictador Miguel
Primo de Rivera. Aquest reconeixament li fou atorgat per decisió
d’un ple extraordinari el 24 de gener de 1926, el mateix dia que se li
va reconèixer en d’altres municipis com Girona o Palamós.
En concret, segons va explicar el
regidor de SI a Riudellots, Xevi
López, està previst presentar «una
moció de derogació d’aquesta distinció» en el marc de la fa poc aprovada ordenança de d’honors i distincions. Precisament, l’ordenan-
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ça –elaborada i presentada pel
mateix grup de SI– es va aprovar el
passat 28 d’octubre amb els vots de
tots els grups. El text regula els criteris per concedir els distintius i nomenaments honoríﬁcs que atorga
el municipi. En aquest sentit, s’estableixen els mèrits per ser ﬁll o ﬁlla il·lustre, la Medalla del Poble –que reconeix les tasques en favor del municipi– o l’Escut de Solapa del Poble. A més, l’ordenança estableix també els casos en què
s’hagin d’invalidar o revocar.
Miguel Primo de Rivera va exercir una dictadura a l'Estat des del
1923 ﬁns al 1930. Durant aquests
anys, va combatre tota la simbologia del catalanisme.

BLANES | DdG

L’artista i pintor Rafael Bataller i
Giralt (Blanes, 1920) va morir dilluns als 92 anys d’edat. Els primers
estudis de dibuix els va fer amb l’aquarel·lista Ramon Reig a Figueres,
i durant la Guerra Civil va estudiar
amb el pintor Àngel Planells a
l’Escola d’Arts i Oﬁcis de Blanes.
Avui, a les 10.30 hores, està previst que se celebri una cerimònia
en la seva memòria a la Parròquia
Santa Maria de Blanes i, posteriorment, les seves cendres se les
endurà un vaixell perquè reposin
al mar. Aﬁcionat a la navegació, va
ser soci fundador del Club de Vela
Blanes l’any 1943. El 1950 es va llicenciar a l’Escola de Belles Arts

Sant Jordi de Barcelona i després
va ampliar coneixements de gravat amb el mestre Jaume Pla ﬁns
que, els anys 1956 i 1958, va aconseguir una beca per anar a París.
L’estiu de 1958 va rebre a Blanes un
primer homenatge pels èxits assolits a París i l’escriptor Josep
Maria de Sagarra li va dedicar un
poema titulat A Rafael Bataller,
pintor i navegant. L’any 1968 es va
casar amb l’artista ﬁlipina Rosario
de Oteiza, i van anar a la recerca de
la bellesa i la inspiració a Blanes,
Formentera, París i la Vall d’Aran.
El proper 20 de desembre està
previst que s’inauguri a Casa Saladrigas de Blanes una exposició
pictòrica de Rafael Bataller.

