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ACN/DdG PALAFRUGELL

■ L’home que va amenaçar la po-
licia amb una motoserra i un mat-
xet a Palafrugell la matinada de di-
jous ha ingressat en la unitat psi-
quiàtrica de l’Hospital Clínic de
Barcelona, que ja l’havia tractat
anteriorment. D’aquesta manera,
els Mossos d’Esquadra han deixat
sense efecte la seva detenció a l’es-
pera que el jutge el citi a declarar
quan els metges determinin que
es troba en condicions per fer-ho.
Inicialment, els Mossos d’Esqua-
dra van dur el detingut, que treba-
lla de jardiner, a comissaria. Se
l’acusa dels delictes d’amenaces,
resistència i atemptat a agents de
l’autoritat. Com que tenia antece-
dents d’alteració mental, els
agents van traslladar l’home, de
 anys, a l’hospital de Palamós,
des d’aquí va passar al Santa Ca-
terina de Salt i se’l va acabar deri-
vant a la unitat psiquiàtrica de
l’Hospital Clínic de Barcelona
(que és on tenen el seu historial
mèdic).

Deixen sense efecte
la detenció de
l’home arrestat
dijous a Palafrugell

CARLES TORRAMADÉ PLATJA D’ARO

■ La Fundació Jordi Comas i Ma-
tamala va celebrar ahir al vespre el
VI Memorial dedicat a l’empresari
turístic desaparegut l’any , el
qual va comptar amb l’entrega
dels segons Premis T, que van re-
conèixer l’empresari farmacèutic
i mecenes Antoni Vila Casas, el
matrimoni de Jordi Grau i Maria
Dolors Segarra que ha impulsat el
desenvolupament de l’empresa
palafrugellenca Licors Grau, i
l’ideòleg i impulsor del Festival de
Música de Torroella de Montgrí,
Josep Lloret. Un reconeixement a
persones de diferents sectors però
que tenen en comú que les seves
activitats han col·laborat a impul-
sar el turisme a la Costa Brava. Car-
me Hospital, vídua de Jordi Comas
i presidenta de la Fundació, va
agrair als assistents –un centenar,
entre els quals els exconsellers Fe-
rran Mascarell, Lluís Alegre i Ma-
cià Alavedra; l’exdiputada Mont-
serrat Surroca; els alcaldes de Cas-
tell-Platja d’Aro, Joan Giraut; To-
rroella de Montgrí, Josep Maria
Rufí; i Palafrugell, Josep Maria Pi-
ferrer; Jordi Camps en representa-
ció de la Diputació; i el president
de l’EMD de l’Estartit Genís Dal-
mau– la seva presència i va recor-
dar l’objectiu de la institució de ser
«un marc de pensament i d’inter-

pretació del turisme des de tots els
àmbits socials i de forma transver-
sal». 

Dels guardonats, tant els d’en-
guany com els anteriors –Ramon
Boixadós, president de la Funda-
ció Gala i Salvador Dalí; Elsa Peret-

ti, dissenyadora d’alta joieria; i Eu-
geni Llos, promotor de viatges tu-
rístics–, Hospital va dir-ne que «re-
presenten el millor de la nostra so-
cietat» i formen part del «quadre
d’honor del turisme a casa nos-
tra». 

Lluís Poch, director de la Fun-
dació, va fer un  repàs a les activi-
tats que l’entitat va organitzar l’any
passat, de les quals va destacar que
van aplegar prop d’un miler de
persones –sense tenir en compte
l’exposició «El caràcter del color.

Un passeig per la Costa Brava. Ho-
menatge a Jordi Comas», a Castell
d’Aro–. Entre les activitats de l’any
passat, n’hi va haver a Barcelona
sobre com aportar valor al turis-
me, el cinquè Memorial, les tribu-
nes amb el consultor i formador
Emili Duró i el xef Ferran Adrià, i
les taules rodones sobre turisme i
sostenibilitat. Per aquest , la
Fundació va obrir les activitats el
març a l’Aula Internacional d’In-
novació Turística d’ESADE per de-
batre la Costa Brava com a desti-
nació de turisme cultural. Poch va
afegir que treballen per convidar
com a ponents l’arqueòleg Eudald
Carbonell i el president del Patro-
nat de la Fundació Bancària La
Caixa, Isidre Fainé. A l’octubre,
serà el torn de les taules rodones al
CaixaForum de Girona dedicades
a la tecnologia aplicada al sector
del turisme.

La celebració va tancar-se –prè-
via al sopar– amb l’entrega dels
Premis T als tres guardonats.
Abans de rebre’l, van ser precedits
d’una introducció a càrrec d’una
persona que els coneix: el gerent
de Costa Brava Centre Martí Sa-
brià va introduir el matrimoni de
Licors Grau; l’educador i exdiputat
al Parlament Joan Surroca va pre-
sentar Josep Lloret; i Ferran Mas-
carell a Antoni Vila Casas. 

L’entitat celebra el VI Memorial dedicat a l’empresari turístic desaparegut i entrega els segons Premis T a Antoni Vila Casas,
el matrimoni de Licors Grau i Josep Lloret La institució treballa perquè l’arqueòleg Eudald Carbonell sigui ponent enguany

Les activitats de la Fundació Jordi Comas
apleguen l’any 2017 un miler d’assistents

Carme Hospital, presidenta de la Fundació (al centre), amb Josep Lloret, Antoni Vila Casas i el matrimoni de
Licors Grau, Jordi Grau i Maria Dolors Segarra. MARC MARTÍ

DdG SANT FELIU DE GUÍXOLS

■ El Costa Brava Yacht Ports i el
Barcelona Clúster Nàutic s’han
unit per atraure iots de gran eslora
tota la temporada a Catalunya. La
iniciativa, amb el suport de Ports
de la Generalitat, busca retenir els
superiots (vaixells recreatius de
més de  metres d’eslora) que te-
nen Barcelona i l’àrea metropoli-
tana com a port base. Durant la
temporada estival, aquestes em-
barcacions opten per fer estades
a llocs com Turquia, França o les
Illes Balears. L’objectiu de l’alian-
ça és que amarrin als ports de Ro-
ses, l’Estartit, Palamós i Sant Feliu
de Guíxols. La previsió per aquest
any és que ho facin una seixante-
na d’embarcacions. El president
de Ports de la Generalitat, Ricard

Font, va ressaltar ahir durant la
presentació de l’acord que «no
ens importa tant el nombre total
sinó l’atenció i la repercussió en el
territori».

Font va explicar que «fa massa
temps» que per la costa hi passen

grans eslores que «no posaven la
mirada en els serveis i atractius
portuaris que els podíem oferir».
Actualment, el Barcelona Clúster
Nàutic agrupa  empreses que
facturen  milions d’euros i
ocupen . treballadors. Preci-

sament és en aquest aspecte on
posa l’accent el president del clús-
ter, Toni Tió. «No hem de pensar
en un luxe excessiu quan pensem
en aquestes embarcacions ja que
creem llocs de treball de qualitat»,
va ressaltar. Un impacte que ara
volen que arribi també a la Costa
Brava amb els ports de Roses, l’Es-
tartit, Palamós i Sant Feliu de Guí-
xols com a punts d’atracament.
Entre tots aquests molls, hi ha una
cinquantena d’amarradors dispo-
nibles d’entre  i  metres.

L’aliança busca seduir el públic
amb els atractius que ofereix el li-
toral gironí amb més de  plat-
ges, els  camps de golf o els res-
taurants amb estrella Michelin.
L’any passat, prop d’una seixante-
na d’embarcacions van fondejar
la Costa Brava i aquest any tenen
l’esperança de millorar aquestes
dades. Font va matisar que fer
aproximacions és complicat per-
què poden haver-hi moltes varia-
bles a l’hora de prendre una deci-
sió.

El Costa Brava Yacht Ports i el Barcelona
Clúster Nàutic s’alien per atraure superiots 
Els ports de l’Estartit,
Palamós, Sant Feliu i Roses
tenen uns 50 amarradors 
per a aquestes embarcacions

Font va visitar les obres al moll del Fortí de Sant Feliu. JORDI ALTESA/ACN
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