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LA SELVA
La família d’un
jove assassinat
fa 40 anys a
Hostalric reclama
justícia i respostes
Adolfo Bárcena, de 23 anys i
veí de Tordera, va ser víctima
d’un tret que, presumptament
va disparar un guàrdia civil
EFE/DdG TORDERA

■ La família i els amics d’Adolfo
Bárcena, un jove veí de Tordera de
 anys que va morir el  de febrer
de  d’un tret en un descampat
d’Hostalric, reclama justícia i respostes sobre el que va passar. La família i els amics del difunt són els
protagonistes d’un documental titulat Ombres de la Transició: el cas
Adolfo Bárcena, que s’estrenarà
avui al Teatre Clavé de Tordera, i
que també es projectarà demà i el
dia  a la sala Serafí Pitarra d’Hostalric.
Dirigit i produït per Quim Fors i
Santi Barrera, el documental recull
els testimonis del que va passar la
matinada del  de febrer de ,
quan aquest jove de  anys, veí de
Tordera i lampista de professió, va
morir pel tret que, presumptament, li va disparar un guàrdia civil. «El documental –segons els
seus autors– aporta, mitjançant la
veu de  testimonis i documents
inèdits fins ara, respostes a la majoria dels interrogants oberts. Tot i
això, els fets es contextualitzen en
el període de la transició de la dictadura a la democràcia i mitjançant una revisió del fenomen migratori dels anys  i  a Tordera».
Malgrat que els mitjans de comunicació es van fer ressò en el seu
moment de les contradiccions entre la versió oficial de la Guàrdia Civil i de les demandes de familiars,
els fets mai van arribar a aclarir-se
del tot, de manera que l’homicidi
segueix sense resoldre’s.
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Denuncien que
una doctora del
CAP de Sils es va
negar a atendre
un nen de 5 anys
El menor va acudir al centre sanitari perquè
tenia una espina de peix clavada al coll Salut diu

que, abans de veure el nen, la metgessa havia
d’activar una ambulància per a un altre pacient
ROSER ALBERTÍ SILS

■ Una família de Sils assegura que
una doctora del Centre d’Atenció
Primària (CAP) de la localitat es va
negar a atendre el seu fill de cinc
anys que tenia una espina de peix
clavada al coll i problemes per respirar. Segons va denunciar la mare
del petit aDiari de Girona, la metgessa hauria al·legat que tenia «coses a fer» i que el portessin a l’hospital. «No se’l va ni mirar», va criticar la mare del menor, qui va assegurar que posarà una reclamació.
Finalment, el nen va ser intervingut a l’Hospital Santa Caterina de
Salt, on, després de ser sotmès a
anestèsia general, se li va extreure
l’espina.
Segons va detallar la dona, els
fets van passar dimarts a les dues
del migdia, quan al menor se li va
clavar una espina de lluç a l’amígdala dreta mentre estava dinant.
«Amb desesperació, vam acudir al
CAP perquè li traguessin, ja que en
aquell moment, encara tenia l’espina accessible», va relatar la mare
del nen. Segons aquesta silenca,
un cop al CAP la infermera va va-

ReaCCioNs
La doctora es
va negar
rotundament a
atendre el nen
al·legant que tenia
altres coses a fer»
Mare del nen afectat
Sils

lorar el cas del petit i els va explicar
que havia de ser la doctora qui extreiés l’espina, però que en aquell
moment es trobava fora, fent un
domicili. «El nen plorava de dolor
i no podia ni empassar saliva», va
relatar la dona. Segons la seva versió, quan vint minuts més tard va
arribar la metgessa, no els va fer
passar d’immediat, i va afirmar
que no va ser fins que va intervenir
la infermera que van poder passar

L’espina de peix que va ser extreta del coll del nen. DdG

a la consulta. «Cada vegada estàvem més espantats perquè el nen
ens deia que no podia respirar», va
explicar la mare. «El meu marit es
va quedar a la porta esperant que
ens fes passar i en veure tal passotisme per part d’ella li va preguntar
si es podia mirar el nen. La doctora
s’hi va negar rotundament al·legant que tenia coses a fer», va relatar l’afectada, qui va lamentar que
«sense ni mirar el nen ens va dir
que el portessim a l’hospital».
Finalment, els pares del menut
el van portar a l’Hospital Santa Caterina de Salt, on va ser sedat i, després d’esperar «més de set hores»
que la criatura estigués en dejú, se
li va extreure l’espina. «Per sort, no
va passar res, però qui diu que
demà no mori algú per culpa
d’aquesta doctora del CAP de
Sils?», va advertir l’afectada, qui va
denunciar també que aquesta mateixa metgessa ja li havia diagnosticat a ella una «tos comú» quan –
va assegurar– tenia una bronquitis
aguda. La família posarà una reclamació al Departament de Salut de
la Generalitat, ja que el CAP de Sils

pertany a l’Institut Català de la Salut a Girona (ICS), i una queixa a
l’Ajuntament de Sils.
Resposta de Salut
Per la seva part, l’ICS de Girona va
assegurar ahir que, quan la doctora va arribar de fer el domicili, va
haver d’activar de manera urgent
una ambulància per a un altre pacient abans d’atendre el petit. Tot i
això, segons l’ICS, la família va optar per marxar del centre sense que
el nen pogués ser visitat per la metgessa. «Entenem la preocupació i
angoixa de la família, però la doctora en aquell moment havia de resoldre una altra situació clínica»,
va assegurar ahir l’ICS, qui va recalcar que el menor ja havia estat
visitat per la infermera. A més, va
ressaltar que si la doctora hagués
visitat la criatura, igualment l’hagués derivat al Santa Caterina, «ja
que per facilitar l’extracció de l’espina era necessari sedar-lo». «Entenem el sentiment de la família, a
la qual demanem disculpes si no
es van sentir prou ben atesos», va
afegir l’ICS.

El Carnaval de la Costa Brava Sud 2017
preveu rebre més de 150.000 assistents
La festa, que organitzen

conjuntament Tossa, Blanes i
Lloret, tindrà lloc entre el
24 de febrer i l’11 de març
DdG BLANES

■Els Ajuntaments de Blanes, Lloret i Tossa van presentar ahir a
Casa Saladrigas de Blanes el Carnaval de la Costa Brava Sud ,
un projecte de les tres viles engegat
l’any , que se celebrarà entre
el  de febrer i l’ de març. Per
segon any consecutiu, el lema del
cicle festiu és QuelaFestaTAcompanyi. Segons es va donar a conèixer durant l’acte, enguany es preveu que més de . persones

assisteixin als diferents actes del
carnaval, que comptarà amb un
pressupost total de . euros,
dels quals Blanes n’aportarà
. euros; Lloret, . ; i Tossa, . .
Com a novetats, Blanes estrenarà la ciutat esportiva com a escenari de la festa, on hi traslladarà
les activitats de la tarda-nit de dissabte,  de febrer, que inclouran:
tallers, inflables o espectacles de
música, rumba i ball per a tots els
públics a càrrec de Dantuvi amb la
Canalla, entre molts altres. El cicle
festiu es tancarà diumenge,  de
febrer, amb la multitudinària Rua
de Carnaval, que sortirà des de la
plaça de l’Escorxador, però en lloc
d’enfilar pel carrer Jaume Ferrer,
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ho farà per la Riera Alta, la part alta
de la rambla Joaquim Ruyra, que
és molt més ampla. La desfilada
començarà a les cinc de la tarda, la
resta del recorregut serà el mateix
de sempre, i s’han inscrit  carrosses i  colles.
A Lloret, la Gran Rua de Carnaval serà, com cada any, dissabte ,
a les quatre de la tarda, i diumenge
, a les dotze del migdia, i recorrerà el passeig marítim i l’avinguda de Just Marlés fins a acabar al final de l’avinguda del Rieral. Hi participen més de  carrosses i comparses i més de . persones. A
Tossa, el Carnaval es portarà a terme del  de febrer a l’ de març,
sent aquest últim el dia de celebració de la Gran Rua de la Ressaca del

L’acte de presentació es va fer a Casa Saladrigas de Blanes. CARLES COLOMER

Carnaval, que començarà a dos
quarts de cinc de la tarda. La jornada finalitzarà amb el Concurs de
Coreografia «Sambòdrom» al pavelló municipal, on les colles lluiran els seus millors balls davant tot

el públic assistent.
La presentació va estar encapçalada per l’alcalde de Blanes, Miquel Lupiáñez; el de Lloret, Jaume
Dulsat; i l’alcaldessa de Tossa, Gisela Saladich, entre altres.

