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L'empresa Vins i Licors Grau de Palafrugell va recollir aquest dimecres el
premi com a Millor Botiga Especialitzada en l’àmbit estatal, atorgat pel Grup
Gourmets. L'acte va tenir lloc al recinte firal IFEMA de Madrid, on la guia
especialitzada entregava els Premis Vinos de España 2014 a vins de
diferents categories, cellers i també a l'empresa gironina. A la imatge, Jordi
Grau Jr.



Vins i Licors Grau de Palafrugell, Millor
Botiga Especialitzada en l’àmbit estatal

A l’esquerra, imatge de la carretera al seu pas per Ca la Peya i, a la dreta, el mateix tram un cop feta l’ampliació de la via.
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Un tribunal popular, format per
cinc homes i quatre dones, és l'en-
carregat de jutjar Miguel Sánc-
hez, l'acusat d'assassinar la seva
parella l'any 2006 a Calonge rui-
xant-la amb gasolina i calant-li
foc. No és la primera vegada que
s'enfronta a un jurat popular per-
què el cas ja va arribar a judici l'a-
ny 2009 però el TSJC va anul·lar la
primera sentència absolutòria i
ha obligat a repetir el procés. El fis-
cal sosté que totes les proves apun-
ten que l'acusat va actuar amb
«crueltat extrtema» quan va deci-
dir acabar amb la vida de la seva
parella, que estava embarassada,
provocant un incendi. La defensa,
en canvi, sosté que ell no va ser i
que, de fet, també va patir crema-

des greus en el foc. Ahir al matí, es
va escollir els membres del jurat i
a la tarda va començat el judici
amb els informes preliminars de
fiscal i defensa. Després, la comi-
tiva va traslladar-se al lloc dels
fets per a la inspecció ocular. Està
previst que l'acusat declari avui al
matí. 

Miguel Sánchez s'enfronta, de
nou, a una pena de 20 anys de pre-
só acusat dels delictes d'assassinat,
avortament, incendi i danys. És la
segona vegada que un tribunal
popular jutja l'acusat pel cas. El
2009 va arribar a judici per primer
cop. Aleshores, el jurat popular va
va absoldre’l. El TSJC, però, va
anul·lar el primer procés perquè
considerava que el veredicte no es-
tava ben fonamentat i va obligar a
repetir el judici.  

El cas es remunta al 8 d'octubre
del 2006. Segons la tesi del fiscal i
l'advocat de l'Estat, aquell dia, cap
a dos quarts d'onze de la nit i
quan tots dos es trobaven a dins l'a-
partament, el processat la va rui-

xar «amb gasolina o una altra
substància inflamable» la noia i li
va calar foc. Després, la va tirar per
la finestra des del balcó de la pri-
mera planta fins a un pati comu-
nitari.  La víctima va patir crema-
des de segon i tercer grau al 97%
del cos i l'endemà va morir a l'hos-
pital de la Vall d'Hebron.

La defensa, encapçalada pel
lletrat Benet Salellas, reclama l'ab-
solució. Sosté que l'incendi a l'a-
partament va ser fortuït i que, pre-
cisament, quan l'acusat va tractar
d'apagar les flames que envoltaven
la noia, ell mateix va patir crema-
des al 42% del cos.

La defensa també apunta que,
tot i que la parella havia decidit
conviure junts, la jove xilena man-
tenia relacions sexuals amb ter-
ceres persones. Precisa, a més,
que el dia dels fets l'acusat havia es-
tat consumint alcohol des de les
cinc de la tarda fins a dos quarts
d'onze de la nit en un bar de Ca-
longe i que l’acusat «sempre» ha
mantigut la seva innocència.
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El jurat popular obre el judici
contra l’acusat de cremar la dona

Està format per cinc
homes i quatre dones i ahir
van fer la inspecció ocular al
lloc del succés, a Calonge



L’Agència Catalana de l’Aigua
ha posat recentment en servei el
col·lector d’aigües residuals de
Palau-sator. Aquesta actuació ha
tingut un cost de 975.000 euros i ha
consistit en la construcció d’un to-
tal de 5,2 quilòmetres de xarxa de
col·lectors en alta. La posada en
marxa d’aquesta infraestructura ha
de suposar una millora mediam-
biental de la conca del riu Ter,
han informat des de l’Agència Ca-
talana de l’Aigua.

Aquesta conducció de saneja-
ment trasllada les aigües residuals
dels nuclis de Palau-sator, Font-
clara, Sant Julià de Boada i Sant Fe-
liu de Boada (tots ells dins el ter-
me municipal de Palau-sator),
fins a la depuradora de Pals. El seu
cabal de disseny és de 712  metres
cúbics per dia.

El Consorci de la Costa Brava,
administració actuant dels siste-
mes de sanejament d’aquest àm-
bit territorial, serà el gestor de
l’explotació d’aquesta nova in-
fraestructura.

El Programa de sanejament
d’aigües residuals urbanes 2005
(PSARU 2005), aprovat pel Go-
vern de la Generalitat el juliol de
2006, té l’objectiu de completar i
millorar el sanejament de tota la
població catalana, ha afegit l’A-
gència de l’Aigua.

PALAU-SATOR | DdG

Posen en marxa
el col·lector
d’aigües
residuals de
Palau-sator

El Departament de Política Ter-
ritorial i Sostenibilitat ha iniciat
aquesta setmana els treballs per
ampliar la carretera C-31 entre
Verges i la Tallada d’Empordà (fins
al punt on comença el tram de la
variant). Fonts del Departament
han explicat que l’actuació ha de
suposar una millora per la segu-
retat viària. 

Les fonts han exposat que s’han
omplert les cunetes per donar
major amplitud, cosa que ha d’a-
favorir l’encreuament de vehicles

amb més comoditat i seguretat. No
obstant això, no pensa així en Sal-
vador Vega, que resideix amb la
seva família a Ca la Peya, una casa
que es troba enmig del tram en ob-
res. Vega no està d’acord amb l’ac-
tuació i lamenta que el Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat no
li hagués comunicat res atès que
l’asfalt, ara, li quedarà arran de la
vivenda després que aquest di-
mecres passessin les màquines
(com es veu a les imatges). 

Vega admet que «sé que estic a
peu de carretera i que hi ha una

servitud i i poden fer el que vul-
guin, però sap molt greu que no
hagin dit res». En aquest sentit, des
del Departament apunten que
efectivament es tracta d’una ac-
tuació en domini públic i que no
se n’ha informat els veïns, però sí
als dos ajuntamets. 

Vega, com han apuntat des d’un
taller de Verges que es troba a la
carretera, ha exposat que l’am-
pliació ha tapat les cunetes, que
són el sistema de drenatge de la
via, de manera que la seva elimi-
nació comportarà inundacions.

Vega també fa incidència en la
seguretat i afirma que en el seu cas
particular, d’accés a l’habitatge,
empitjorarà: apunta que amb l’ac-
tual via ja li han aixafat dos vehi-
cles i que amb l’ampliació de la via
els cotxes circularan més ràpid,
cosa que entén que farà més pe-
rillós el creuament per accedir a la
casa. I concreta que els cotxes
passaran arran de la seva casa i que
fa 50 anys que n’ajuda a treure que
cauen a la cuneta. El Departa-
ment ha dit que estudiarà les pro-
blemàtiques que rebi.
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L’ampliació de la C-31 de Verges
a la Tallada provoca queixes

Un veí afectat lamenta que no l’hagués informat i critica que hi generarà inundacions


