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 L’ÀREA DE BENESTAR SOCIAL DEL CONSELL COMARCAL DEL PLA DE

L’ESTANY disposa d’un nou vehicle destinat a la prestació del servei de trans-
port adaptat. En concret, es tracta d’una furgoneta de vuit places més la del
conductor, amb una capacitat per encabir-hi un total de 4 cadires de rodes,
amb ancoratges, amb rampa posterior il·luminada, doble porta lateral, calefac-
ció i aire condicionat. A més, les butaques dels usuaris són giratòries. 

Vehicle adaptat al Pla de l’Estany
CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY

DdG BANYOLES

■Escenaris Especials, un projecte
que imparteix cursos de teatre per
a persones amb discapacitat, au-
tisme, malaltia mental, nens amb
deiciències neuromotores i
adults en procés de deshabituació
de tòxics, celebra enguany el seu
desè aniversari i ho fa amb dife-
rents activitats durant el curs, com
l’exposició « anys d’Escenaris
Especials» que s’inaugurarà avui
a les  del migdia a la sala El Tint

de Banyoles i s’allargarà ins al 
de maig. El  de juny també hi
haurà la gran gala els  anys al
Teatre Municipal de Girona, entre
altres propostes durant el curs. 

El projecte segueix la premissa
que l’escenari és un bon lloc per
donar focus a persones que sovint
no tenen prou veu a la societat. El
 naixia Escenaris Especials
per trencar amb falsos mites i des-
dibuixar la imatge que el públic té
de la discapacitat o les problemà-

tiques socials. «Es tractava de
mostrar la capacitat interpretativa
de persones amb discapacitat i
donar eines a l’espectador per re-
deinir els conceptes de normali-
tat i diferència», explica la creado-
ra del projecte, Clàudia Cedó. 

El projecte ha passat de  a 
centres estables en aquests 
anys, té més de  alumnes i be-
neicia cada any a més d’un miler
de persones entre alumnes, fami-
liars i públic dels espectacles.

Escenaris Especials celebra 10 anys

DdG LA VALL DE BIANYA

■Els Mossos d’Esquadra van de-
tenir dijous a la Vall de Bianya un
home de  anys, de nacionalitat
espanyola i veí d’Osor, com a pre-
sumpte autor d’un delicte de con-
ducció temerària i un delicte de
danys, van informar els Mossos.

Els fets van passar dijous a la nit
quan  van alertar la policia que,
provinent de la Collada de Toses,
el conductor d’un turisme  s’havia
aturat a la població de Ribes de
Freser, havia baixat del cotxe i, ar-
mat amb un mall de ferro, havia
començat a colpejar vehicles es-
tacionats. També va colpejar i
trencar el vidre i el retrovisor d’un
cotxe amb una noia dins que va
quedar molt espantada. L’atac va
tenir lloc cap a les . hores. 

L’home va continuar la marxa
ins que cinc minuts més tard es
va  aturar a la benzinera de la sor-

tida de Ribes de Freser en direcció
a Ripoll. Va baixar del cotxe entre
crits i renecs i va trencar els vidres
del sortidor de benzina. 

Després, l’individu va tornar a
pujar al cotxe i a gran velocitat va
abandonar el lloc dels fets per la
N- en direcció a Ripoll.

Els Mossos van iniciar la recer-
ca i van localitzar el vehicle a l’al-
tura del punt quilomètric  de
la N-. Després de requerir que
s’aturés, el conductor va fer cas
omís a les indicacions dels agents
i va fugir pel voral de la via  de ma-
nera temerària. Va ser quan d’al-
tres patrulles dels Mossos i de la
Policia Local de Ripoll es van afe-
gir a la persecució del turisme.

Dins del nucli urbà de Ripoll, el
fugitiu va començar a circular en
sentit contrari. Al seu pas, els  via-
nants s’havien d’amagar a les en-
trades per no ser atropellats.

El conductor va travessar el
municipi de Sant Joan de les Aba-
desses, on va fer  avançaments pe-
rillosos i va envair  el carril contrari
a gran velocitat. Va continuar en
direcció a Olot pels túnels de Co-
llabós a una velocitat superior als
 quilòmetres per hora en
trams on la velocitat màxima és de
 quilòmetres per hora.

Gràcies a un ampli i ràpid des-
plegament, que va permetre efec-
tuar un tancament total de la via
a l’accés a la Vall de Bianya, els
agents van poder aturar el vehicle
i van detenir el conductor.

En l’escorcoll de l’home i del ve-
hicle, els Mossos van intervenir el
mall de ferro, dos ganivets de cui-
na, una navalla i una escarpa. El
detingut, a qui li consten antece-
dents, serà citat per declarar da-
vant el jutjat d’instrucció en fun-
cions de guàrdia d’Olot.

Provoca danys a Ribes i
l’atrapen després d’una
persecució de 40 quilòmetres
El detingut va trencar el retrovisor i el vidre d’un cotxe amb la conductora
dins Van trobar-li un mall de ferro, 2 ganivets, 1 navalla i 1 escarpa al cotxe 

LA GUÀRDIA CIVIL VA ENXAMPAR dijous un jove de nacionalitat francesa
amb 93 quilos d’haixix amagats al seu cotxe a la Jonquera. Els fets es van pro-
duir quan una patrulla va aturar un cotxe que estava ocupat per una sola perso-
na. Després de fer una inspecció al seu interior, els agents van detectar que els
seients de darrere semblaven manipulats i hi van descobrir diferents paquets
embolicats al buit amb haixix al seu interior. La Guàrdia Civil va detenir l’home.

93 quilos de marihuana al vehicle
GUÀRDIA CIVIL

EVA BATLLE SANT ANIOL DE FINESTRES

■Una zona agrícola de Sant Aniol
de Finestres va patir ahir un incen-
di, que es va declarar a dos quarts
d’una del migdia, a una àrea dis-
seminada de Cal Sastre. Els Bom-
bers hi van treballar amb vuit do-
tacions. El foc va cremar marges i
matolls d’una zona de camps. A les
quatre de la tarda els Bombers van
donar l’incendi per apagat, des-
prés que hagués cremat una su-
perfície d’una hectàrea i mitja.

En paral·lel, els Bombers es van
desplaçar ahir, a les set del vespre,
a un ediici del carrer Agudes de
Girona, on va cremar una campa-
na d’extracció de fums. Els propie-
taris van apagar el foc.

Incendi en una
zona agrícola 
de Sant Aniol 
de Finestres

Ll.Comet, JM. Padrosa,JM. Corominas, Ll. Ferrer i C.Pastor. X.V.

X.V. OLOT 

■ El servei d’oncologia de l’Hos-
pital d’Olot i de la Garrotxa va fer
 tractaments durant el passat
. El servei d’oncologia, espe-
cialitat que tracta els tumors can-
cerosos, va iniciar l’activitat el de-
sembre del . Per tant, només
porta  mesos d’activitat. 

L’alcalde d’Olot, Josep Maria
Corominas (PDeCAT), va indicar
que el nou hospital té més bons
equipaments pel tractament del
càncer que l’hospital vell. Compta
amb  habitacions destinades als
malalts que necessiten una aten-
ció que els atenuï el dolor. 

Per a les vuit habitacions dels
malalts que necessiten cures de
mitigació del dolor, ahir, l’Hospi-
tal ha comprat vuit sofàs-llit valo-
rats en .euros destinats a mi-
llorar l’estada dels familiars o dels

acompanyants del malalt. Els ma-
lats que segueixen processos on-
cològics passen uns  dies a l’hos-
pital, en la major part dels quals
estan acompanyats per familiars. 

La compra dels sofàs-llit va ser
possible gràcies a una donació de
. euros de la Fundació On-
colliga a l’Hospital d’Olot. 

La resta dels . euros, uns
., han estat destinats a refor-
çar el suport psicològic a l’hospi-
tal olotí. El donatiu permetrà aug-
mentar el servei en un . En
concret hi haurà un augment de
 hores mensuals. Fins ara te-
nien  hores d’atenció psicològi-
ca i ara tindran  hores. 

L’alcalde del municipi va as -
senyalar també que el tractament
del càncer és el que més ha millo-
rat en els darrers temps a l’Hospi-
tal d’Olot i de la Garrotxa.

L’hospital d’Olot va
fer 420 tractaments
de càncer el 2016
Han pogut comprar vuit sofàs-llit per als
familiars dels malalts de la unitat d’oncologia  


