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Comarques

Mor un excursionista de
51 anys al Puigmal i una
dona queda ferida greu
 Els dos havien anat dimecres a fer la ruta que surt de Núria, l’home va

caure i l’acompanyant també però no va poder avisar en perdre el mòbil
RICARD ROFES

Retencions de ﬁns a
quatre quilòmetres
per accedir a l’àrea
de la Costa Brava
 El 99% dels vehicles que havien de sortir de

Barcelona cap al litoral i muntanya ja són a destí

QUERALBS | E.B.

Un excursionista mort i la seva
acompanyant ferida greu després
de patir una caiguda al Puigmal, en
el terme de Queralbs. Aquest és el
balanç del rescat de muntanya
que els Bombers van haver de realitzar dijous el matí. Una persona
que feia la ruta entre Núria i el
Puigmal es va adonar que hi havia
hagut un accident al Puigmal i
que hi havia una parella ferida.
L’accident, però, s’havia produït el dia abans i quan hi van arribar
els equips de rescat, ja era massa
tard. L’home, un veí de Castellbisbal de 51 anys estava mort després d’haver caigut muntanya
avall. La seva parella, de 53 anys,
presentava fractures i va ser ingressada en estat greu a l’hospital
de Campdevànol.
La parella va començar la ruta
entre Núria i el Puigmal el dimecres a la tarda i per causes que es
desconeixen, l’home va caure. La
dona no va poder alertar de la
caiguda de l’excursionista perquè
ella també es va precipitar i va perdre el telèfon mòbil. No va ser
ﬁns l’endemà, al voltant d’un quart

GIRONA | E.B.

L'helicòpter dels Mossos s'enlaira a Núria després del rescat al Puigmal.

d’onze del matí, quan els Bombers
van rebre l’avís d’un rescat de
muntanya a la zona de la Vall de
Núria, a Queralbs.
Ràpidament es van mobilitzar
un helicòpter i dues Unitats del
Grup d’Actuacions Especials
(GRAE així com també els Mossos
d’Esquadra van treballar-hi amb
tres patrulles i la Unitat de Muntanya i el Sistema d’Emergències
Mèdiques (SEM); que hi va enviar

La CUP acusa el govern de
Banyoles de censurar-los dos
articles al butlletí municipal
BANYOLES | DdG

La Candidatura d’Unitat Popular (CUP) de Banyoles acusa l’equip de govern d’haver-los censurat dos articles al darrer butlletí municipal, en el qual tots els
grups presents a l’Ajuntament disposen d’un espai. En aquest número, el de la CUP està buit.
L’article que aquesta formació
volia publicar –i que ara difon a través del seu web i les xarxes socials–
fa balanç del mandat que és a
punt d’acabar i critica el regidor no
adscrit Jordi Bosch «Barraca», al
qual qualiﬁca de «trànsfuga». Mitjançant un comunicat, la CUP va
explicar que el secretari de l’Ajuntament de Banyoles els va informar, a petició de l’alcalde, Miquel
Noguer, que l’article no es podia
publicar. La justiﬁcació es basava
en un reglament municipal que, en
opinió de la CUP, «s’ha utilitzat
amb una visió subjectiva i interpretada segons els interessos del
govern local». El partit ha aﬁrmat

que «en camp moment s’ha volgut
faltar al respecte a ningú» i que la
seva voluntat era «mostrar la disconformitat d’algunes actuacions
poc exemplars».
En el seu article, la CUP es refereix a l’equip de govern com
«CiU+trànsfuga Jordi Bosch “Barraca”» i recorda imatges que els
han impactat d’aquest mandat:
«la bandera espanyola al balcó
de l’ajuntament, l’homenatge a la
Guàrdia Civil, el malbaratament de
recursos en vetllades com la del
Banyolí de l’Any per a uns quants
escollits...». Tot seguit, la formació
diu que ha «patit l’escarni de veure com un trànsfuga s’emportava
la gens menyspreable xifra de
130.000 euros ocupant un càrrec,
la regidoria de Medi Ambient, pel
qual ningú l’havia elegit».
Després de saber que aquest
text no es publicaria al butlletí
municipal, la CUP en va escriure
un altre en el qual lamentava la
censura.
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l’helicòpter medicalitzat i una ambulància.
Aquesta Setmana Santa ha començat de forma molt negra pel
que fa a rescats, ja que hi ha hagut
aquest de mortal. En els últims dos
anys –2013 i 2014– els Bombers
han fet quatre rescats al medi natural durant els dies festius i de fet,
reclamen que la gent es conscienciï abans de sortir i prengui les
mesures necessàries.

Retencions a les carreteres que
porten a la Costa Brava en el segon
dia d’operació sortida de la Setmana Santa. Segons el Servei Català de Trànsit (SCT), les carreteres de la demarcació de Girona que
van presentar més cues són bàsicament les que porten a poblacions del litoral com ara la C-25 i
a la C-65 a Cassà de la Selva en direcció Llagostera i la C-31 a Platja d’Aro cap a Palamós.
Amb tot, durant el matí també
es van registrar problemes de trànsit a la N-II a Figueres en direcció
nord, cap a França. A l’autopista
AP-7 també es va acumular més
volum de trànsit de l’habitual i hi
va haver alguna retenció a l’alçada
d’Hostalric en sentit nord. La GI600 a Tordera cap a Blanes també
va presentar cues.
Les retencions més llargues va
ser de quatre quilòmetres i es va
produir a l’altura de Cassà de la Selva a l’Eix Transversal (la C-25)
durant el matí. De fet totes les
cues d’accés cap a les vies que
condueixen cap a la Costa Brava es

van produir durant les primeres
hores del dia ﬁns ben entrat el migdia. L’altre punt amb retencions
més llargues va ser a la C-65 també a Cassà on hi va haver cues de
ﬁns a tres quilòmetres i ﬁnalment,
a la C-31, entre Palamós i Platja d’Aro se’n van registar de ﬁns a dos
quilòmetres, segons va informar el
Servei Català de Trànsit.
Demà, inici del retorn
Ahir a primera hora de la tarda ja
havien sortit el 99% dels vehicles de
l’àrea metropolitana de Barcelona
que tenien previst anar cap al litoral i el Pirineu català. Durant la
tarda del demà i tot el dilluns de
Pasqua, es desenvoluparà l’operació retorn. Segons el SCT, es
preveu que uns 595.000 vehicles
retornin a Barcelona i la seva l’àrea
d’inﬂuència. Davant la previsió
de complicacions viàries destacades per l’elevat volum de trànsit,
l’SCT demana als conductors que
extremin la prudència i no abaixin
la guàrdia al volant, tant en viatges
llargs per vies principals com en
trajectes curts en vies conegudes.

