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Crema una cabana penjada dalt
d’un arbre a Sant Hilari Sacalm
La instal·lació pertany a un complex hoteler del municipi i en el moment dels fets estava buida,
perquè els clients havien sortit a sopar L’estança va quedar destruïda i no es va produir cap ferit
EVA BATLLE/ACN SANT HILARI SACALM

■ Un incendi va destruir, la nit de
dimecres, una cabana penjada en
un arbre a Sant Hilari Sacalm, que
pertany a un complex hoteler de
la localitat. En el moment dels fets,
l’estança estava reservada però els
clients que l’ocupaven estaven sopant a un establiment del complex, motiu pel qual no es van haver de lamentar ferits.
L’incendi es va declarar pels
volts d’un quart de dotze de la nit
de dimecres i va afectar una de les
 cabanes del complex, totes situades a dalt dels arbres. Concretament es va cremar la Mussol,
que tenia capacitat per a quatre
persones, es trobava a quatre metres d’altura i a  minuts del mas
i estava construïda amb fusta de
faig. Fins al lloc dels fets s'hi van
desplaçar cinc dotacions terrestres dels Bombers de la Generalitat. El foc va cremar la cabana
completament i va afectar uns 
metres quadrats de sotabosc. Els
Bombers van donar l’incendi per
extingit a la mitjanit i els Mossos
d’Esquadra van obrir una investigació per esbrinar què va originar
el foc, ja que a les Cabanes als Arbres de Sant Hilari Sacalm no hi
ha ni electricitat ni aigua corrent.
Tot i això, aquestes casetes de 
metres quadrats i fetes completa-

Un home de 57
anys resulta ferit
greu en quedar
atrapat sota el
tractor a Amer
La víctima feinejava en una
finca de la seva família
quan el vehicle agrícola es
va desestabilitzar i va bolcar
E. B. AMER

Les flames van cremar completament la cabana Mussol del complex hoteler de Sant Hilari. BOMBERS

ment de fusta natural, inclouen
espelmes o una estufa mural, dins
el lot de serveis, entre altres objectes.
Segons va confirmar ahir
l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm, l’empresa que gestiona
aquest complex hoteler té «tots els

permisos en regla». A més –van
detallar– fa poc haurien aplicat els
canvis sol·licitats pels Bombers en
matèria de seguretat.
Aquests allotjaments van ser
inaugurats el juny del  i van
convertir el municipi selvatà en el
primer de tot Espanya a disposar

d'un complex turístic ubicat a vuit
metres d'alçada damunt els arbres. Tot i això, no van quedar regularitzades definitivament fins al
, ja que en tractar-se d’un negoci pioner a l’Estat, la tramitació
dels permisos va resultar més
complexa.

Mor un home de 42
anys en caure amb el
cotxe per un terraplè
L'acompanyant va resultar

ferida de poca gravetat
en l'accident, que es va
produir en una urbanització
TORDERA
E. B.

■ Un home de  anys va morir la
matinada de dimecres a dijous a
Tordera després de precipitar-se
amb el seu cotxe per un terraplè.
La víctima mortal també anava
acompanyada d’una dona, de 
anys, la qual va resultar ferida de
poca gravetat.
L’accident va tenir lloc pels volts
d’un quart de cinc de la matinada
a la urbanització de Can Domènech de Tordera. El vehicle va sortir de la via, a l’avinguda Andalusia, i es va precipitar per un terra-
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plè d’uns quatre metres d’alçada,
segons els Bombers.
Aquests hi van desplaçar cinc
dotacions, i també hi van actuar el
SEM, la Policia Local de Tordera i
els Mossos d’Esquadra. L’avís de
l’accident va arribar a la Policia
Local a través del servei de vigilància de Sant Cebrià de Vallalta, ja
que el lloc de l’accident limita amb
el terme municipal de Tordera.
Els efectius sanitaris no van poder fer res per salvar la vida de
l’home. La dona, en canvi, va quedar ferida de poca gravetat i la van
traslladar a l’hospital de Calella,
on va ingressar.
Segons les primeres hipòtesis
de la Policia Local de Tordera,
com va informar ahir el consistori,
l’accident s’hauria produït per
l’impacte contra un arbre després
d’una sortida de via del vehicle en
aquesta àrea residencial de Tordera.

■ Accident amb un tractor a
Amer. Un home de  anys va resultar ferit greu ahir després que
bolqués el vehicle agrícola amb el
qual estava feinejant en una finca
particular. A causa del succés, va
quedar atrapat a sota del tractor i
no es podia moure.
La mare va alertar al telèfon
d’emergències i el SEM s’hi va desplaçar amb l’helicòpter medicalitzat i una ambulància. Finalment
van poder treure l’home, que una
vegada estabilitzat va ser traslladat ferit de gravetat a l’hospital
Trueta de Girona amb el mitjà
aeri. La víctima va ser intervinguda quirúrgicament al llarg del
matí.
L’accident es va produir pels
volts de dos quarts de nou del matí
a la finca de Can Reverter d’Amer,
on l’home estava treballant en un
camp de la seva família. En tractar-se d’una feina particular, no es
considera un accident laboral.
L’home va poder ser rescatat estona després del succés gràcies al fet
que la seva mare el va trobar. A vegades aquest tipus de sinistres han
acabat amb la mort del pagès.

Un grup d’experts
redactarà un pla
destinat a recuperar
el delta de la Tordera
DdG BLANES

■ Una Comissió d’Experts redactarà un Pla d’Actuació Integral
destinat a recuperar el delta de la
Tordera, la platja de la Conca i del
delta de Malgrat, i la platja de
s’Abanell de Blanes. Aquest estudi
preliminar serà elaborat pel Centre d’Estudis Avançats de Blanes
(CEAB-CSIC), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC),
AAUP Arquitectes, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) o l’Observatori de la Tordera, entre d’altres.
Així es va decidir ahir durant la
celebració de la primera Taula de
Treball del Delta de la Tordera,
sorgida arran de les mocions
aprovades pels ajuntaments de
Blanes, Malgrat, Tordera i Palafolls per crear aquest organisme.
Al llarg de la trobada els representants municipals van parlar de
l’estat i recuperació de la sorra i la
situació d’aquest espai natural a la
desembocadura del riu. Es preveu
que aquest estudi estigui enllestit
a principis de desembre.

