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Allarguen el
recorregut de
vuit trens de la
R1 ﬁns a Tordera
i Maçanet

Enxampen dos membres d’una
banda de narcotraﬁcants a Anglès

 Els nous serveis permetran

ANGLÈS | E.B./M.S.

ampliar de 19 a 23 les
freqüències diàries en els
dos sentits de la circulació
MAÇANET| DDG

El Departament de Territori i
Sostenibilitat ha modiﬁcat el destí
de vuit trens de la línia R1 de Rodalies de Catalunya i ha allargat el
seu recorregut ﬁns a Tordera i Maçanet-Massanes. L’ampliació, que
s’ha fet a petició de l’Ajuntament torderenc, es produirà a partir del
pròxim dilluns, quan vuit vehicles –quatre d’anada i quatre de tornada– que ﬁns ara sortien o acabaven a Blanes ho faran ara a l’estació de Maçanet, i s’aturaran també a Tordera. D’aquesta manera, el
servei a aquestes dues localitats
s’ampliarà de 19 a 23 freqüències
diàries, en els dos sentits de la circulació. Les noves freqüències reforçaran els serveis de matí, tarda
i nit. Amb sortida de Maçanet, hi
haurà un tren a les 9.34 hores (9.41
h a Tordera), a les 10.35 h, a les 16.35
h i a les 20.32 h. Tots aquests vehicles tenen parada set minuts després a Tordera. I en direcció contrària, hi haurà un tren que arribarà a Maçanet a les 8.58 h, a les 9.58
h, a les 15.57 h i a les 19.57 h. Tots
pararan set minuts abans a l’estaDIARI DE GIRONA

 Els Mossos els detenen fent una transacció de 20 kg de cabdells de marihuana a plena llum del dia
MOSSOS D’ESQUADRA

Els Mossos d’Esquadra han enxampat dos membres d’una banda de narcotraﬁcants que subministra droga a la Selva interior i rodalia. Els van detenir mentre feien
una transacció de 20 quilos de
cabdells de marihuana.
Els dos arrestats eren els conductors dels dos vehicles que participaven en el negoci. La resta en
veure els Mossos varen fugir, algun
d’ells ﬁns i tot anava armat. Els
agents de la comissaria de la Selva Interior estaven a sobre d’aquest
grup criminal des de ﬁnals de l’any passat i preveuen la detenció de
més membres de l’organització
de narcotraﬁcants.
Els dos arrestats acusats de tràﬁc de drogues van passar ahir a
disposició judicial al jutjat de primera instància i instrucció número 1 de Santa Coloma. Ambdós
es van negar a declarar. El jutge va
ordenar-los l’ingrés a presó sense
ﬁança. Els detinguts són un veí
d’Anglès, de 25 anys, nacionalitat
espanyola i d’origen magrebí. I
l’altre és un veí de Torrevella (Alacant), de 39 anys i nacionalitat
marroquina. Cap dels dos tenia
ﬁns ara antecedents policials.
La investigació dels Mossos
d’Esquadra de la comissaria de
Santa Coloma aquest dimecres
va començar a donar els primers

Un xoc d’un cotxe i un
camió en un túnel de
l’Eix deixa un ferit
ARBÚCIES | E.B.

Un xoc entre un cotxe i un camió
a l’interior d’un túnel de l’Eix
Transversal (C-25) va acabar amb
un ferit lleu. L’accident de trànsit,
però, va generar retencions i que
el pas de vehicles només es pogués fer per un carril de la via en sentit Vic. L’accident es va produir al
voltant de dos quarts de dues delmigdia i ﬁns a tres quarts de quatre no es va normalització la situació, segons el Servei Català de
Trànsit. El conductor del turisme
va resultar ferit lleu en el xoc, un
noi de 21 anys, que el SEM va
evacuar en ambulància al Santa
Caterina de Salt. Al lloc també
van treballar Mossos i Bombers.

fruits. Però la van començar a ﬁnals
de l’any passat després de detectar
que a Anglès es duien a terme
transacció de compravenda de
drogues. A partir d’aquí, conjuntament amb la Policia Local d’Anglès van establir un dispositiu que
els va permetre saber qui venia les
drogues i qui les subministrava.
Aquest dimecres al migdia van
decidir actuar. Els agents de la comissaria de Santa Coloma, junta-

ment amb ARRO, la Policia Local
i ﬁns i tot un helicòpter, van explotar l’operació. Es van situar a la
zona propera a la carretera d’Osor
i van esperar que arribessin els narcotraﬁcants. Van arribar un Peugeot Partner i un Seat León. A
plena llum del dia, després d’estar
tres hores fent vigilància, la policia
va poder veure la transacció de
compravenda: un dels detinguts li
mostrava una bossa i l’altre li do-

nava tres sacs amb droga. Els
agents els van interceptar i van arrestar dos dels ocupants dels vehicles -el conductors-, que ahir van
ingressar a presó. Els altres ocupants van fugir. Un cop escorcollats
van poder trobar de 20 quilos de
cabdells de marihuana i a la bossa hi havia 60.000 euros.
Els Mossos de Santa Coloma estan buscant la resta del grup i esperen detenir-los en breu.

Blanes ampliarà la plantilla El Baix Montseny esperarà
de la policia municipal
al congrés del món local per
amb quatre agents nous
impulsar la nova comarca
BLANES | ROSER ALBERTÍ

ARBÚCIES

La droga que varen comissar aquest dimecres conjuntament amb els 60.000 euros.

El ple de Blanes va aprovar dijous a la nit, amb 20 vots a favor i
una abstenció, la proposta de l’equip de govern (CDC, PSC i ERC)
d’incorporar quatre nous agents a
la plantilla de la policia municipal.
També es destinarà un nou agent
a cobrir una baixa per jubilació.
Segons la proposta presentada, el
cos de la policia municipal de
Blanes no s’ha ampliat des de l’any 2007, tot i que s’ha produït un
envelliment de l’edat dels agents en
actiu. En concret, la mitjana d’edat
dels agents de Policia està en més
de 48 anys, 15 agents estan a prop
dels 60 anys o ja els tenen i prop de
la meitat de la plantilla està per sobre dels 50 anys. En l'actualitat, 71
agents formen el cos de la policia
local de Blanes.
«Fins ara no s’han creat noves
places per raons pressupostàries»
va explicar la regidora de Seguretat, Pepa Celaya (PSC) qui va avançar que s’està treballant en un nou
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model de Policia Municipal pel període 2016-2019 en el qual «es
potenciïn les funcions de Policia
Administrativa», les quals permetran als nous agents accedir a bases de dades municipals i aixecar
actes que podrien derivar sancions i propostes per millorar les
activitats que ﬁscalitzen, entre altres.
En aquest sentit, Celaya també
va explicar que els nous agents,
després del procés selectiu pertinent, hauran de cursar un any de
formació a l'Escola de Policia de
Catalunya, situada a Mollet del
Vallès. El curs dura un any escolar,
és a dir d'octubre a juny, amb la
qual cosa, en cas de començar el
procés formatiu aquest any, estarien en condicions d’incorporar-se
a treballar a partir de l'estiu de
2017. A la policia local de Blanes hi
ha cinc agents interins, els llocs de
treball dels quals es mantindran,
sense veure afectats per les futures
incorporacions.

GIRONA| ACN/DdG

La consellera de Governació,
Meritxell Borràs, va assegurar ahir
que els alcaldes del Baix Montseny no impulsaran la creació de la
nova comarca ﬁns després del
congrés nacional del món local
previst per a la tardor. Durant la
seva visita a Girona, la consellera
va detallar que el territori «no té
pressa» i està d'acord amb esperar
primer a què es consensuï un
mapa d'organització territorial.
«Seria bo que tot allò que es refereix a divisió territorial ho puguem
estructurar tot el conjunt de Catalunya i que, a partir d'aquí, veiem
la possibilitat o no de tirar endavant noves comarques», va aﬁrmar
Borràs, que va assegurar que els alcaldes del Baix Montseny estan estudiant la possibilitat de conﬁgurar una comarca pròpia però afegeix que no tenen «cap neguit
d'immediatesa».
Així, segons Meritxell Borràs,
aquests procediments no depenen

de deixar passar «dos mesos o de
deu» i poden esperar a què ajuntaments, consells comarcals, diputacions, partits polítics i Govern deﬁneixin l'organització territorial. «Hem parlat amb alguns
dels alcaldes del Baix Montseny i
és un tema que estudien però
sense cap neguit d'immediatesa»,
va aﬁrmar Borràs que va advocar
perquè, primer, «món local i Govern es dotin de les línies bàsiques
per ordenar el territori». En aquest
congrés, es deﬁnirà no només l'organització territorial, també el ﬁnançament del món local i la legislació de governs locals.
El Baix Montseny quedaria a cavall entre les comarques gironines
i l'àmbit metropolità i abasta municipis com Sant Celoni, Gualba,
Llinars, Vallgorguina, Campins o
Sant Esteve de Palautordera, del
Vallès Oriental; i Riells i Viabrea,
Breda, Hostalric, Arbúcies, Massanes o Sant Feliu de Buixalleu de
la comarca de la Selva.

