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RIPOLL

SALDES

Un nen, a l’UCI
en caure a la
Molina durant
un joc de nit

Rentada de cara a fons a
la portalada de Ripoll

Evacuen 17
nens de Saldes
per una forta
tempesta

Redacció

a És la primera intervenció integral d’ençà del 1964 i es farà amb les tècniques
més modernes a És el resultat d’un lustre de treballs d’experts mundials

Redacció

LA MOLINA

Un nen de 13 anys està ingressat a la unitat de cures
intensives de l’hospital de
Sant Pau de Barcelona
després de tenir un accident en unes colònies a
l’alberg Mare de Déu de les
Neus, a la Molina. El menor, veí de Tordera, va
caure dilluns a la nit per
un marge que separa dos
prats, d’un parell de metres, mentre participava
en el joc de nit amb els seus
monitors i companys. El
nen va aterrar contra la
base de formigó d’un fanal
i es va fer una fractura a la
mandíbula i diversos cops
al cos. Va ser traslladat immediatament a l’hospital
de la Cerdanya i dimarts el
van dur a Sant Pau.
Segons l’Agència Catalana de Joventut, l’activitat
complia la ràtio mínima exigida d’un monitor per cada
20 menors d’entre 10 i 17
anys. Els Mossos van confirmar ahir que han obert
diligències i que la documentació recollida es durà
al jutjat de Puigcerdà. No
obstant això, es tracta,
diuen, d’una actuació d’ofici, ja que no hi ha cap denúncia pels fets en ser un
“accident fortuït”. ■

Jordi Casas

La frase

RIPOLL

Pot semblar una paradoxa
que el patronat del monestir de Santa Maria de Ripoll impulsi la restauració
integral i més important
d’ençà del 1964 de la famosa portalada romànica
i que els treballs s’hagin
pressupostat en 125.000
euros, aportats pel mateix
ens –on hi ha el Bisbat de
Vic i l’Ajuntament de Ripoll i la resta d’administracions–, la Diputació de Girona i el Departament de
Cultura. No ho és, no obstant això, si és té en compte que, al darrere d’aquesta actuació, hi ha els estudis d’alguns dels experts
més rellevants del món
quant
a
restauració
d’aquests tipus de monuments, arran del simposi
internacional del 2003
amb el resultat d’un mapatge detallat de l’estat
dels 80 metres quadrats
de portalada i de les 400
peces que la componen.
La directora del Centre
de Restauració de Béns
Mobles de la Generalitat,
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“La intervenció no és
un banc de proves,
serà conservadora i
segons els protocols
internacionals”
Àngels Soler
DIRECTORA DEL CENTRE DE
RESTAURACIÓ DE BÉNS MOBLES

El bisbe de Vic i el conseller Vila a la presentació ■ J.C.

Àngels Soler, ha explicat
que, tot i que originàriament al segle XII hi havia
un porxo que protegia la
portalada, la principal
causa de deteriorament

són les etapes en què ha estat a la intempèrie, sobretot després de la desamortització i d’un terratrèmol
del segle XV, que la va deixar en un estat d’abando-

TORROELLA DE MONTGRÍ

GIRONA

Rufí lidera el vot de
censura a Torroella
i en serà l’alcalde

La gala Michelin
mostrarà al món
la cuina gironina

Emili Agulló
TORROELLA DE MONTGRÍ

Els portaveus d’ERCJunts, UPM, LEST i la CUP
a l’Ajuntament de Torroella de Montgrí van entrar
ahir al registre municipal,
de bon matí, la moció de
censura contra l’alcalde, el
convergent Jordi Cordon.
El document, signat pels
onze edils de les quatre formacions, presenta el republicà Josep Maria Rufí com
a alcalde alternatiu. El ple
per debatre el vot de censura se celebrarà transcorreguts deu dies hàbils des de
l’entrada de la moció al re-

gistre, el dimecres 20 de juliol a les 12 del migdia.
El motiu oficial de l’acció és “la pèrdua de confiança de la corporació en
l’alcalde”, pel “deteriorament de la situació política
i la falta de concreció per a
la realització d’un projecte
de municipi viable i de futur”, tot i el “caràcter constructiu” que hi destaquen.
Rufí, que refermava que no
hi haurà cap repartiment
de l’alcaldia amb UPM, es
mostrava satisfet del suport d’11 dels 17 regidors,
“dos terços del ple que també representen la mateixa
proporció dels electors”. ■
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Els Bombers de la Generalitat van evacuar la matinada de dijous un grup de
25 persones (8 monitors i
17 nens) d’un esplai de
Barcelona que dormien al
ras i es van veure sorpresos per una tempesta elèctrica. Els fets van passar a
la zona de l’Espà, al terme
municipal de Saldes, i
l’avís es va rebre cap a 2/4
d1 de ’a nit, quan Bombers
i Mossos hi van acudir. Els
serveis d’emergència es
van desplaçar a la zona, on
van destinar dues dotacions de Bombers, una de
Mossos i un particular.
Van ajudar a traslladar el
grup al poliesportiu de Gósol i cap a 2/4 de 3 de la matinada tot el grup ja era sota cobert. El voluntariat de
la Creu Roja va facilitar
matalassos i mantes i ningú no va haver de rebre
atenció mèdica. ■

GIRONA

Cinc catalans
d’origen
gambià moren
a Anglaterra
Pau Lanao / G. Pladeveya

a L’acte se celebrarà

el dia 23 de novembre
al restaurant Mas
Marroch

Lluc Bosch / Imma Bosch
GIRONA

L’aposta per l’excel·lència
gastronòmica però també
per “la gran densitat de
restaurants de prestigi”
que hi ha a la demarcació
gironina és la clau perquè
Girona hagi estat escollida
per celebrar el 23 de novembre la gala d’entrega

nament greu –erosió, degradació de la policromia,
etc.–. El 1984 es va construir el tancament actual i
s’hi va instal·lar un sistema de climatització.
La portalada ha tingut
dues intervencions, una
d’Elies Rogent, al segle
XIX i a petició del bisbe
Morgades, i l’altra de Cabrera Garrido, del 1964,
que va cobrir-la d’una resina que l’ha anada enfosquint i ha anat tapant els
problemes d’esquerdes,
exfoliacions, etc. Àngels
Soler ha explicat que la intervenció, que començarà
a final d’any i que durarà
quatre mesos, preveu la
neteja de la superfície amb
un sistema làser. ■

GÓSOL

Els xefs de les comarques
gironines es van reunir ahir a
Girona ■ QUIM PUIG

de les estrelles Michelin,
segons va explicar ahir el
xef d’El Celler de Can Roca
i coordinador del sopar de
la gala Michelin, Joan Roca. La demarcació disposa
d’uns dos mil restaurants
dels quals tretze sumen
disset estrelles Michelin.
Aquesta serà la primera
vegada que la gala es farà a
Girona i la segona que es fa
a Catalunya, ja que Barcelona va ser el marc de l’edició de l’any 2012.
La gala de la Guia Michelin d’Espanya i Portugal reunirà entre 400 i 500 persones i se celebrarà al restaurant Mas Marroch, propietat dels germans Roca.
La ciutat ha competit amb
set candidatures més –Michelin no ha revelat quines
eren– però totes elles, segons Roca, tenen un nexe
en comú, que o bé són territoris consolidats en gastronomia o bé emergents. ■

GIRONA

Un fatídic accident laboral
va tenir lloc dijous en una
planta de reciclatge de metall de Birmingham, on
van morir cinc treballadors en caure’ls al damunt
un mur de contenció. Els
consternants fets han tocat especialment de prop
les comarques gironines,
on havien viscut quatre de
les víctimes. Tots els operaris que van perdre la vida eren d’origen gambià i
de nacionalitat espanyola.
Els homes que van resultar morts eren Saibo Sillah, Ousman Jabbie, Mohammed Jangana, Alimamo Jammeh i Bangaly Dukureh. Els serveis d’emergències van evidenciar des
d’un primer moment la
impossibilitat de trobar
amb vida els cinc treballadors, ja que van caure
blocs d’una tona i mitja de
pes. ■

