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L’Alt Empordà

Enxampen un
home mentre
robava cable de
coure en uns
fanals de Colera

Un home de 64 anys mor ofegat
a la platja d’Empuriabrava

COLERA | DdG

CASTELLÓ D’EMPÚRIES | E.B/ G.T

Els Mossos van detenir la setmana passada un home, de 34
anys, nacionalitat espanyola i veí
de Tordera, per robar cablejat de
coure d’uns fanals públics de Colera. L’home, que tenia antecedents, va passar a disposició judicial i el jutge en va decretar la llibertat amb càrrecs.
Els fets van tenir lloc al vespre de
la diada quan la policia va saber
que s’estaria produint un robatori de cable a la urbanització de la
Jenta de Colera. Després d’una
recerca i amb col·laboració ciutadana, els agents van tenir la descripció del presumpte autor. Una
patrulla el va localitzar equipat
amb una motxilla que tenia estris
per tallar el coure, entre els quals
hi havia alicates, tisores i navalles.
L’home s’amagava en un petit turó
a tocar de les vies del tren, robant
el cable elèctric dels fanals, propietat de l’Ajuntament. Els agents
el van detenir per un delicte de
danys i una falta de furt.

Nova víctima mortal al litoral gironí. Un home de 64 anys va morir ofegat ahir el migdia mentre es
trobava dins l’aigua a la platja
d’Empuriabrava, a Castelló d’Empúries. Tot i que van poder treure’l
de l’aigua, els serveis sanitaris del
SEM (Sistema d’Emergències Mèdiques) no van poder reanimar-lo.
La víctima té 64 anys i és de nacionalitat suïssa i es trobava a Empuriabrava perquè hi té un apartament de propietat.
Els fets van succeir al voltant de
les onze del matí, en aquell moment hi havia unes onades de
més de dos metres d’alçada i forta maregassa. L’home va entrar
dins l’aigua a nedar i pocs minuts
després, uns joves repartidors de
fruita que estaven a la zona van
veure que tenia algun problema i
que s’ofegava i no van dubtar a
llançar-se dins l’aigua per socorre’l.
Des de dilluns, la platja no compta amb vigilància en haver-se acabat la temporada de bany.

 Dos joves el van treure de l’aigua però tot i els esforços dels sanitaris no el van poder reanimar
Els dos nois van aconseguir
portar l’home ﬁns a la sorra i, un
cop allà, li van començar a practicar les maniobres de reanimació.
Al mateix temps, es van personar
ﬁns al lloc dels fets tant Bombers,
Mossos d’Esquadra com el SEM.
Els efectius sanitaris van intentar
salvar-li la vida fent-li les maniobres necessàries però no va remuntar. A més, el SEM que s’hi va
desplaçar amb una ambulància i
l’helicòpter medicalitzat també
va haver d’atendre els dos nois
que van socórrer la víctima pel seu
estat de cansament ja que també
van fer molt d’esforç per traslladar
l’home i sota les condicions meteorològiques en què es trobava
l’estat del mar.
Aquesta mort és la segona que
es produeix amb menys d’una
setmana per ofegament al litoral gironí. Aquest diumenge un jove
de 23 anys Lloret de Mar va morir
ofegat mentre feia pesca submarina a pulmó lliure a Blanes.
Precisament ahir, des de Creu

MONTSENY EMPORDÀ

L’home va morir dins l’aigua, on hi havia onades de més de 2 metres.

dels 20 de 2013 als 50 rescats. El seu
responsable, Rafel Brossa, va atribuir aquesta situació al fet que «la
gent no té clars els principis de seguretat» i, en molts casos, no respecten les recomanacions dels
socorristes.

Roja de Figueres van anunciar en
el seu balanç que durant aquesta
temporada han fet més de 2.000
assistències a les platges de l’Escala
i Castelló. Unes xifres que es van incrementar especialment entre juny
i juliol amb el mal temps passant

VERGES
FESTA MAJOR DEL ROSER 2014
DIVENDRES 19 de setembre
– A les 9 del vespre, a la Placeta, Pregó de Festa Major teatralitzat.
– A 2/4 de 10 de la nit a la Placeta, Sopar Popular (15 € menú adult i 10 € menú infantil). Amenitzat per
«La Jet Set».

DISSABTE 20 de setembre
– A 2/4 de 12 del migdia, a la plaça Major, espectacle infantil i jocs tradicionals de fusta amb FEFE&CIA.
– A partir de les 5 de la tarda, al camp Municipal d’Esports: Partit de futbol entre CFB l’Empordanet i
AE Roses infantils.
– A les 6 de la tarda, a la plaça Major, audició de sardanes amb la cobla ELS ROSSINYOLETS.
– A partir de les 11 de la nit, a la placeta, Gran Nit Jove amb Cybee, Orquestra DiVersiones i Oques Grasses.

DIUMENGE 21 de setembre
– A 2/4 de 5 de la tarda, al Camp Municipal d’Esports: Partit de futbol entre CFB l’Empordanet i Atlètic
Bisbalenc cadets.
– A 2/4 de 7 de la tarda, al Camp Municipal d’Esports: Partit de futbol entre CF Verges i CF Navata.
– A les 6 de la tarda a la Placeta, Concert i ball de fi de festa amb «Swing Latino Orquestra».

OBERT CADA DIA DES DE LES 8 H DEL MATÍ

Restaurant
copes i

Tapes a la nit

• Esmorzars de forquilla
• Menú a 10 €
• Menús per a grups a convenir
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