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Busquen un home per segrestar i
agredir la seva exparella a Girona
Els Mossos d’Esquadra busquen un home per haver
segrestat la seva exparella i haver-la agredit en un
descampat del massís de les Gavarres, a Girona.
L’agressor la va portar fins allà lligada, li va ruixar la
cara amb un líquid irritant i la va agredir amb un
objecte punxant. La víctima va poder escapar-se’n i
va aconseguir arribar caminant fins a Quart, on va
demanar auxili. Els Mossos treballen per localitzar
l’agressor, que ha fugit.
Segons el relat de la víctima, diumenge al vespre
la seva exparella la va retenir i se la va endur fins a
un mas situat a les Gavarres. Allà, la va tenir
tancada durant hores.
Cap als voltants de les
tres de la matinada,
l’home la va lligar i se la
va endur amb el cotxe
fins a un descampat
situat en una zona
boscosa. Allà l’agressor
la va fer baixar del
vehicle i la va agredir
llançant-li un líquid
irritant a la cara i ferintla amb un objecte
punxant. La víctima va
poder escapar-se del seu captor i va fugir a través
del bosc. Després de caminar durant força estona, la
dona va arribar a Quart, on va demanar ajuda a uns
veïns, que van alertar els Mossos d’Esquadra. Arran
de l’agressió, a la dona la van haver d’atendre a
l’Hospital Josep Trueta de Girona. Tot i que no
presentava ferides de gravetat, la seva exparella sí
que la va punxar a la zona del pit, li va fer talls a les
mans i també li va donar algun cop al cap.

FRANCESC ESPERANZI BARROT
Antic company i exdirector de l’escola Gravi SCCL
Ha mort el dia 30 de juliol de 2019 a la edat de 69 anys.
Va treballar a Gravi un bon grapat d’anys i en va ser director uns
quants d’ells. Ell, com tots nosaltres, va formar part d’aquest
projecte que és l’escola. En Francesc estimava la seva feina.
És i era un referent dins la nostra comunitat educativa.
Així, volem expressar el nostre dolor per la mort del nostre
company i donar el nostre condol a la família.
Sobren paraules d’agraïment.
La vetlla serà a partir del dia 31 a les 16 h
al tanatori de les Corts.

Un membre de la FAVB repartint fulletons ahir davant la Sagrada Família. FRANCESC MELCION

“No expliquis a ningú que
has estat a Barcelona”
Els turistes reben amb indiferència la
campanya veïnal contra la massificació
LAIA VICENS
BARCELONA

Reparteixen fullets en contra de la
massificació turística a les portes
de la Sagrada Família. Ho fan envoltats de gent que es fa selfies i
d’un guia turístic que, en rus i amb
un altaveu a la mà, explica la façana
de l’obra de Gaudí a una trentena de
turistes, aliens a la campanya que
està anunciant la Federació d’Associacions de Veïnes i Veïns de Barcelona (FAVB) a dos metres de distància: demanen als turistes que no
expliquin “a ningú” que han estat
de vacances a Barcelona. “Barcelona és un tresor, amaga’l”, diuen als
fullets –en català, castellà i anglès–.
“Si no, ens robaran la ciutat i deixarà de ser atractiva per a tu i vivible
per a nosaltres”, afegeixen.
La campanya busca la “complicitat del turista” perquè sigui consci-

ent de la massificació turística a
Barcelona i, sobretot, de les conseqüències en el dia a dia dels veïns:
“Pressió en l’habitatge, en la mobilitat, pèrdua de referents de la ciutat o empitjorament de la salut a
causa de la contaminació”, van dir
Ana Menéndez i Pere Mariné, en
nom de la FAVB.
Decreixement turístic

L’entitat recorda als turistes que
Barcelona va rebre 15,8 milions de
visitants el 2018. “Tant turisme no
és sostenible”, afirmen, tot i que
deixen clar que la culpa no és directament dels que venen, sinó dels
“grans interessos mercantils i especulatius que actuen a la ciutat”. Proposen el decreixement turístic i repartir de manera més equilibrada
els beneficis. I per això calen, van
dir, mesures polítiques: no ampliar
la terminal de creuers del port ni
l’aeroport del Prat, per exemple; pe-

rò també més justícia social. “Els
treballadors del sector turístic
tenen un sou un 55% per sota de
la mitjana”, va lamentar la FAVB.
La campanya arribarà als
“llocs icònics” de la ciutat, com la
Boqueria. Però no sembla gens
fàcil convèncer els turistes de no
fer propaganda de Barcelona.
L’Adrean ha vingut de vacances
sis dies amb la família des d’Hongria. Es fa una foto a la Sagrada
Família, la retoca i la penja a Instagram. “No crec que hi hagi gaires turistes”, defensa. És la tercera imatge que publica a la xarxa
social des que dilluns van arribar
a la ciutat. Totes tres acumulen
desenes de likes.
“Tothom vol venir aquí. Com
volen que no digui que he vingut?”, diu el Julio, colombià, que
està fent ruta per Europa amb la
dona i el fill. A Barcelona s’hi estaran quatre dies. “És molt pitjor
París!”, diu, perquè “a Barcelona
no hi ha grans concentracions,
sinó que els turistes es reparteixen per la ciutat”. Opinen el mateix el Juan Carlos i la Leticia,
que malgrat que han detectat
més turistes que a Madrid, on viuen, afirmen que “no els molesten”. Al contrari: “Són una font
d’ingressos molt important per a
la ciutat i per al país”.e

L’hora de limitar el turisme a Mont-rebei
EDICTE
AJUNTAMENT DE CUNIT
Exp. 4285.2019

LAIA SERÓ
BARCELONA

El Ple de l’Ajuntament de Cunit, en sessió ordinària realitzada en data
25 de juliol de 2019, va acordar, entre d’altres i per unanimitat , aprovar
inicialment la proposta de delimitació de la trama urbana consolidada
de Cunit, segons memòria justificativa redactada pel servei d’enginyeria
municipal. Tot el que esposa en públic coneixement, als efectes que
durant el termini d’un mes es pugui consultats la documentació tècnica
i l’expedient corresponent, i poder presentar les al·legacions i reclamacions que s’estimi procedents, en el benentès que, si no se’n formulen,
l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu.
A tal efecte, si el termini d’exposició pública de l’expedient coincideix
parcialment o totalment amb el mes d’agost s’entendrà ampliat en un
mes.
L’expedient estarà en exposició pública al Departament d’Obres (Carrer
Rovira i Virgili 1) en horari d’atenció al públic de dilluns a divendres de 9
a 14 hores , així com també a la pàgina web municipal (www.cunit.cat).
Cunit, data de signatura electrònica
La Secretària acctal.
Matilde García Giménez

Les muntanyes catalanes cada cop
estan més plenes: els especialistes ja
fa temps que detecten que la gent ha
perdut la por de fer aquesta mena de
sortides i també que activitats com
l’alpinisme i l’escalada estan guanyant adeptes. Hi ha paratges que tot
just s’estan popularitzant i d’altres
que directament ja moren d’èxit. És
el cas del congost de Mont-rebei, que
s’ha convertit en un dels exemples
més evidents que la massificació turística també afecta les muntanyes.
Per això les autoritats catalanes i aragoneses d’aquesta zona de frontera
van decidir ahir que ja n’hi havia prou:

El congost de Mont-rebei en una
imatge d’arxiu. GETTY

a partir del setembre començaran
a treballar conjuntament en una
comissió que pensarà propostes
concretes i que estarà formada
pels governs de Catalunya i l’Aragó, les diputacions d’Osca i de Lleida, els consells comarcals i els
ajuntaments implicats.
Totes les parts es van comprometre ahir a posar fre a aquesta
allau de visitants, que s’ha duplicat en els últims sis anys –el 2013
s’acostaven als 50.000 visitants
i el 2018 superaven els 91.000– i
que posa en perill els valors naturals de la zona i representa un
risc per a les persones. Es tracta, van dir els representants, de
fer les coses de manera “efectiva” i “de pressa”.e

