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Rescaten un noi que havia quedat
ferit en unes roques a Blanes

WATER WORLD

El jove, de 17 anys i veí de Tordera, estava bussejant a prop del camí de ronda, quan a causa de la

mala mar va patir una luxació d’espatlla i va haver de ser evacuat per terra en un complex rescat

El Water World
de Lloret és el
tercer millor
parc de l’Estat
per Tripadvisor

DdG BLANES

■ Un noi de  anys va haver de
ser rescat dijous a la tarda, d’unes
roques situades al peu d’un tram
del camí de ronda de Blanes. Segons va informar l’ajuntament
blanenc, el jove estava practicant
immersió lleugera, quan en sortir
de l’aigua, les onades el van impulsar contra les roques. A causa
de l’impacte, el noi -que és veí de
Tordera- va patir una luxació a
l’espatlla. Va ser un banyista que
estava a la platja de Cala Bona qui
va alertar als serveis d’emergències de la situació a quarts de set
de la tarda, els quals van activar
l’operació de rescat.
Segons el consistori, inicialment es va intentar evacuar el ferit
per mar, ja que era la manera més
ràpida i efectiva d’accedir al lloc
on havia quedat immobilitzat.
Concretament, a les roques situades a la part de baix del camí de
ronda, al tram que hi ha entre Cala
Bona i Cala de S’Agulla, a uns 
metres de la tanca que barra el pas
dels vianants per la seva seguretat.
A causa de l’estat del mar però,
l’extracció del jove amb una embarcació no es podia fer amb prou
garanties de seguretat.
Per això, els Bombers van optar
per baixar fins a les roques i evacuar-lo per terra amb l’ajut d’una

El parc aquàtic de Lloret.

DdG LLORET DE MAR

El menor va ser traslladat en llitera fins a l’ambulància. AJUNTAMENT DE BLANES.

llitera. Des d’allà se’l va traslladar
fins a la platja de Sant Francesc i
va ser traslladat amb ambulància
fins a l’Hospital Comarcal de la
Selva. Durant l’operació de rescat,
els bombers van haver de serrar
els barrots de la porta de ferro que

tanca el pas en aquest camí.
Aquest equipament ja va ser reparat ahir d’urgència, per evitar el
pas dels caminats durant el cap de
setmana i possibles accidents.
En l’operatiu de rescat hi van
participar dues unitats del cos de

Bombers de la Generalitat, una
ambulància del SEM, una patrulla
de la Policia Local de Blanes amb
dos agents, l’embarcació de Protecció Civil i diversos efectius del
Servei de Salvament Vigilància
Salvament i Control de les platges.

■El Water World de Lloret de Mar
és el tercer millor parc aquàtic
d’Espanya, segons els usuaris del
Tripadvisor. Aquest portal ha
concedit al parc lloretenc, per segon any consecutiu, el guardó
«Travellers Choice», un premi
anual que es concedeix a partir de
les opinions i valoracions dels
usuaris.
Coincidint amb l’entrega
d’aquest distintiu, el portal realitza un rànquing dels millors establiments classificats per diferents
categories i regions, i respecte al
, Water World ha escalat tres
posicions i es consolida com el
més ben valorat de Catalunya.
Arran d’aquest premi, el director del parc, Julià López-Arenas,
destaca que la millora en el rànquing dels millors parcs aquàtics
d’Espanya és una conseqüència
de la feina ben feta «per part de tot
l’equip» del Water World.

ANIOL RESCLOSA

El foc es va produir als boscos de la Batllòria. BOMBERS

Es crema una barraca en una
zona boscosa de Riells i Viabrea
R.A. RIELLS I VIABREA

L’Hotel Alàbriga obre les portes a Sant Feliu amb el luxe com a distintiu
 L’actriu Ana de Armas -una de les protagonistes del nou Blade Runner- va posar el glamour i Comediants l’espectacle,
en la inauguració ahir a la nit de l’hotel Alàbriga, a la platja de Sant Pol (Sant Feliu de Guíxols), després de superar diversos entrebancs legals. L’exclusiva i multitudinària festa va ser una alegoria del que es preveu que sigui aquest hotel a
partir d’ara, no en va es tracta, des d’aquests moments, d’un dels dels millors del continent, amb categoria 5 estrelles
Gran Luxe –la màxima possible– i amb trenta suites d’entre 80 i 120 m2.
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■ El que podia haver-se convertit
en un autèntic malson finalment
va quedar en un petit ensurt pels
veïns de Riells i Viabrea, després
que dijous al vespre, es declarés
un incendi en una zona boscosa
de la localitat.
Segons van informar els Bombers, van rebre un avís a dos

quarts de vuit del vespre, alertant
d’una columna de fum que sortia
dels boscos de la Batllòria. Finalment es va cremar una barraca i
els marges del voltant, possiblement a causa d’una barbacoa i la
llenya acumulada. Fins al lloc s’hi
van desplaçar cinc unitats terrestres i un mitjà aeri. No es va haver
de lamentar cap ferit.

