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Jutgen un jove
per una violació
al camp de
futbol de Blanes
 El noi assegura que la relació va ser

consentida, ella ho desmenteix però també
apunta que no volia presentar denúncia
GIRONA | MARTÍ SANTIAGO

Haver comès –presumptament–
una violació dues setmanes després de fer els 18 anys pot suposar
per a un veí de Tordera una condemna de ﬁns a 9 anys de presó
per agressió sexual. El jove va declarar ahir a la secció tercera de
l’Audiència Provincial de Girona
que la nit del 18 d’abril de 2015 va
mantenir relacions «consentides»
amb una jove de 15 anys al camp
vell de futbol de Blanes, cosa que
la noia no admet. El judici es va celebrar a mitges perquè l’absència
de la ginecòloga que va visitar la
menor va obligar a suspendre la

vista ﬁns al juny.
«Quan era petit només volia ﬁcar-la», va assegurar ahir l’acusat
per justiﬁcar haver mantingut relacions sexuals amb l’adolescent en
unes escales del camp de futbol
quan anaven «calents» i beguts.
Reconeix que ho va fer sense protecció ﬁns al ﬁnal i aﬁrma que després va deixar la noia en companyia de dos amics i va marxar a
menjar un kebab i a dormir al
cotxe d’un amic, al qual no li va explicar que havia estat amb la noia.
El processat va explicar al tribunal que estant en presó provisional va poder parlar amb l’adoDdG

L’acusat durant la celebració de la vista a la secció tercera de l’Audiència Provincial de Girona, ahir.

lescent per telèfon i que aquesta li
va comentar que voldria treure la
denúncia i que no anés a la presó.
El ﬁscal, Jerónimo Gómez, va incidir en aquest darrer punt durant
el seu interrogatori perqué quedés
clar que encara que aquesta conversa existís els fets denunciats
eren certs. L’advocat de l’acusat,
Carles Monguilod, no va interrogar el seu client i es va centrar en

la resta de testimonis.
La víctima va declarar a porta
tancada en ser menor. Es va ratiﬁcar en la seva denúncia indicant
que no va voler mantenir relacions sexuals plenes amb l’acusat.
Va reconèixer que anava molt beguda i mentre es petonejava amb
l’acusat no es va resistir però que
després es va negar a anar més enllà.

Va admetre que ella potser no
hauria denunciat però ho va fer
empesa per la seva amiga. Respecte a la conversa telefònica que
va mantenir amb l’acusat mentre
era en presó preventiva no la va negar però sí que va afegir que havia
rebut trucades de l’entorn de l’acusat amenaçant-la.
El cas se seguirà jutjant el 21 de
juny.

Les Jornades del Suquet de Peix
de Blanes es fan a 21 restaurants
AJUNTAMENT DE BLANES

 S’avança, ja que la segona

quinzena de setembre se
celebrarà la Quinzena
Gastronòmica de la gamba
BLANES | DdG

La font del Ferro es troba a la carretera de Farners.

Santa Coloma de Farners
intentarà que torni a brollar
aigua a la font del Ferro
SANTA COLOMA DE FARNERS | DdG

Voluntaris de Santa Coloma de
Farners i dels voltants participaran
aquest dissabte, conjuntament
amb la brigada de l’Ajuntament, en
una jornada per intentar que de la
font del Ferro en torni a brollar aigua. Amb motiu de la Setmana de
la Natura (del 27 de maig al 5 de
juny), els colomencs s’han proposat netejar tota la zona, que és de
propietat privada, i intentar recuperar aquesta font natural. El
propietari no només hi ha donat
permís sinó que celebra la iniciativa. «El primer intent de fer rajar
la font, ara fa uns quants anys, va

donar resultat només durant uns
pocs dies», segons ha explicat el regidor de Joventut i Obres i Serveis
de Santa Coloma, Manel Barroso.
La jornada començarà a les 9 del
matí i tothom qui vulgui és cridat
a participar-hi. El lloc de trobada
serà l’entrada del parc de Sant
Salvador, des d’on s’anirà ﬁns a la
font del Ferro, que es troba pujant
a la carretera de Farners. Es tracta d’una font d’aigua mineral molt
rica en ferro, fet que es reconeix fàcilment pel seu color terrós, i se li
atribueixen propietats diverses,
com ara que asseca les impureses
de la pell i, sobretot, l’acné juvenil.
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La novena edició de les Jornades
Gastronòmiques del Suquet de
Peix de Sa Palomera de Blanes es
farà de l’1 al 30 de juny. La presentació, celebrada ahir, la va encapçalar l’alcalde de Blanes, Miquel Lupiáñez, i va anar a càrrec de
la regidora de Promoció de la Ciutat, Turisme, Comerç i Empresa,
Dafne Galvany, acompanyada del
patró major de la Confraria de
Pescadors i president de la Federació Catalana de Pesca, Eusebi Esgleas.
També hi van assistir representants de diversos restaurants que
participen en les jornades gastronòmiques. La principal novetat
d’enguany és precisament que
s’ha assolit el rècord d’establiments que s’hi han adherit amb un
total de 21 restaurants. La primera edició, el 2008, va tenir 12 restaurants, mentre que l’any passat
en foren 18.
Els restaurants adherits, i els
respectius xefs, són: Ca la Luci
amb Encarna Jimeno; Can Borrell
amb Manel Vegas; Can Bruno

Representants polítics i dels restaurants, en la presentació.

amb Imma Travesa; Can Flores
amb Pere Povill; Kiku amb Kiku;
Laia amb Rafael Domènech; Cava
Nit amb Mònica Alemany; Duvet
amb Bladi; El Mirall amb Maria
González; El Ventall amb Francesc
Valiente; Escualo amb Alejandro
García; Inèdit Lounge & Restaurant amb Rafael Villalba; La Balma
amb Toni Marin; La Llotja de Blanes amb David Simón; Las Salinas
amb Isabel Alves; Racó Sa Palomera amb Inés Pascual; Sa Malica
– Can Ton amb Josep Porcel i Rafaela Gallardo; Sabora Mar amb
Carlos Membrives; Sentits Lounge Restaurant amb Òscar Villà i
Guillem Gallego; Sicra’s Lounge

amb Jordi Sicra; i Sol d’Or amb
Manuel García.
Les Jornades Gastronòmiques
tenen l’objectiu de reivindicar la
qualitat de la cuina catalana i dels
fruits de la mar. La presentació de
l’edició d’enguany va celebrar-se en
la nova sala d’actes de la Confraria
de Pescadors de Blanes precisament per aquest darrer motiu, i per
un altre que s’acabarà de revelar
d’aquí a uns mesos. Es tracta de la
I Quinzena Gastronòmica de la
Gamba de Blanes, que tindrà lloc
del 15 al 30 de setembre, on, en
aquest cas, es valoritzarà un dels
productes estrella del port blanenc: les gambes.

