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Lloret de Mar s’ha incor-
porat al projecte de Desti-
nacions Turístiques In-
tel·ligents que promou la
Societat Estatal per a la
Gestió de la Innovació i les
Tecnologies Turístiques
(Segittur), que depèn del
Ministeri d’Indústria, En-
ergia i Turisme. Segons
aquesta aliança, tècnics
de Segittur es desplaça-
ran aviat a Lloret per fer
un pla director que per-

meti convertir Lloret en
una destinació intel·li-
gent.

Aspirar a fons europeus
En la primera reunió del
grup de treball que ha de
desplegar i executar el pla
hi van assistir l’alcalde,
Romà Codina; la directo-
ra general de Turisme,
Marian Muro; el presi-
dent de Segittur, Antonio
López de Ávila; el presi-
dent de la Mesa Empresa-
rial de Turisme de Lloret,
Josep Maria Molist; el re-
gidor de Turisme, Jordi
Orobitg, i Richard Bent-
ham, de la Mesa Empresa-
rial de Turisme. “Fa
temps que anàvem al dar-
rera del tema, ara fan un

nou pla i han seleccionat
Lloret”, va explicar Jordi
Orobitg. Responsables de
Segittur redactaran el pla
director que es presenta-
rà per aspirar a fons euro-
peus regionals. Aquest
era un objectiu que volia
des de fa temps Lloret de
Mar, i el punt de destina-
ció intel·ligent està inclòs
en el pla operatiu. El pla
inclou la millora de l’efi-
ciència energètica de les
empreses turístiques i de
la destinació; el foment de
la mobilitat sostenible; la
implementació de les TIC
per a la creació i valoració
dels recursos i productes
turístics de valor afegit i
la millora de l’accessibili-
tat. Els responsables de

Segittur van manifestar
la seva voluntat i determi-
nació per implicar-se a
fons en el desplegament
d’aquelles fitxes i accions
del pla operatiu vincula-
des amb la transformació
de Lloret de Mar en una
destinació intel·ligent.

El grup de treball per al
desplegament i execució
del pla operatiu per la re-
novació de la destinació
turística Lloret de Mar es-
tà integrat per la Genera-
litat de Catalunya a tra-
vés del Departament
d’Empresa i Ocupació,

l’Ajuntament de Lloret de
Mar i la Mesa Empresarial
de Turisme de Lloret. Vet-
llarà per l’impuls i el se-
guiment de les 29 ac-
cions, projectes i actua-
cions previstes en el pla
operatiu presentat el 18
de febrer. ■

Nuri Forns
LLORET DE MAR

a L’Estat, a través de
Segittur, tria Lloret
perquè aspiri a fons
europeus i es renovi

Pla per fer de Lloret una
destinació intel·ligent

Romà Codina, amb Josep Maria Molist i Marian Muro, en la presentació del pla turístic ■ J.S.

Efectius de la policia local
de Blanes van desmante-
llar dimarts una plantació
de marihuana amagada
en un edifici del municipi.
Es agents van detenir el
responsable del cultiu i
van confiscar 2.101 plan-
tes de marihuana en fase
de creixement, a més de
tot el material necessari
per fer funcionar la plan-
tació. El detingut, un ho-
me de 44 anys veí de Tor-
dera, va ser traslladat ahir
a la comissaria dels Mos-
sos d’Esquadra de la Selva
litoral acusat d’un delicte
contra la salut pública
–tràfic de drogues– i de de-
fraudació de fluid elèctric,
ja que per poder abastir
energèticament la com-
plexa infraestructura que
tenia muntada havia fet
una connexió il·legal a la
xarxa. La plantació estava
situada en l’altell d’una
planta baixa que el detin-
gut havia llogat al febrer
explicant al propietari que
volia obrir un supermer-
cat. La plantació provoca-
va una calor intensa que
oscil·lava entre els 27ºC i
els 32ºC en el recinte, fet
que va motivar les queixes
dels veïns, que van arribar
a haver de dormir amb les
finestres obertes. ■

Desmantellen
una plantació
de marihuana
a Blanes

Redacció
BLANES

Una discussió familiar a
casa dels empresaris de
Mobles Butiñà a Santa Co-
loma de Farners va acabar
ahir a la tarda amb un final
tràgic: amb la mort de Gas-
par Butiñà Fontbona, un
dels fills de la nissaga
d’empresaris.

Segons les primeres in-
formacions de què dispo-
saven ahir els Mossos i la
policia de Santa Coloma,
el primer episodi, la dis-
cussió entre diferents
membres de la família, es
va produir a la planta bai-
xa de la casa, on habiten
els pares. Enmig de la dis-
cussió, Gaspar Butiñà va
sortir de la casa i se’n va
anar, enrabiat i dient que
en faria alguna de grossa, i
va entrar al seu habitatge,
que és a la part de dalt. Es
va tancar amb clau per
dins de manera que ningú
el pogués seguir.

Passada una estona es
van sentir diversos trets i
van començar els avisos a
la policia. Els serveis
d’emergència van fer un
ampli desplegament i van

acordonar el carrer Narcís
Monturiol, on hi ha l’habi-
tatge dels Butiñà. S’hi van
traslladar com a mínim
tres ambulàncies del SEM
i diverses patrulles tant de
la policia local de Santa
Coloma de Farners com
dels Mossos d’Esquadra.
Els agents van haver de
trencar el vidre d’una fi-

nestra per poder entrar
dins de l’habitatge, on van
comprovar que Butiñà ha-
via disparat diversos trets
amb una pistola de tir
olímpic de la seva propie-
tat i que havia mort a cau-
sa d’un dels trets.

Es va activar el protocol
judicial per fer l’aixeca-
ment del cadàver, mentre

la policia científica dels
Mossos es va ocupar de fer
la inspecció ocular de l’es-
cenari per buscar els im-
pactes dels projectils que
havien quedat a l’estança i
també va fer un reportat-
ge fotogràfic de la situació
de la casa, del cos de la víc-
tima i dels senyals del tiro-
teig dins de l’habitatge. ■

Disputa familiar, tiroteig i
final tràgic a Santa Coloma
a L’amo de Mobles Butiñà es tanca a casa, dispara diversos cops a l’habitatge amb la seva pistola
de tir olímpic i mor d’un dels trets a Els Mossos han de trencar una finestra per poder entrar-hi

Tura Soler / Òscar Pinilla
SANTA COLOMA DE FARNERS

4
hores, com a mínim, van te-
nir tallat el carrer Narcís Mon-
turiol pel tràgic succés a casa
dels Butiñà.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La xifra

Els serveis funeraris enduent-se el cadàver del domicili, ahir al vespre a Santa Coloma de Farners ■ JOAN CASTRO / ICONNA
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