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La Selva
BLANES

URBANISME

S’incendia per segon cop en sis mesos el
dipòsit de Mas Cremat i carbonitza 10 cotxes

Santa Coloma
habilita els
aparcaments del
centre històric
en zona blava

Els efectius d’emergència sospiten que la causa pot ser «una bretolada massa arriscada»

DdeG, Santa Coloma.
Jofre Sáez, Blanes.

El passat mes de juliol un incendi al dipòsit de cotxes abandonats va fer saltar l’alarma entre els veïns de Mas Cremat de
Blanes. La tarda del dimarts el
barri va tornar a reviure el mateix episodi. Segons van indicar
fonts dels Bombers de la Generalitat un incendi en un vehicle
va provocar un efecte en cadena que va suposar que finalment
10 cotxes acabessin totalment
carbonitzats. Fins al lloc dels
fets s’hi van desplaçar quatre
dotacions que en un hora van
conseguir reduir i controlar les
flames dels cotxes.
La policia local va donar l’alerta als efectius dels bombers
a les 16.29 i segons la versió dels
Bombers a les 19.30 ja havien
apagat el foc. Cap bloc de pisos
va haver de ser dessallotjat i per
això, el succcés no va provocar
cap més dany que els desperfectes dels vehicles estacionats
a l’interior del dipòsit. Malgrat
que en un principi la policia local va tèmer per les conseqüències de les flames ja que al costat del recinte per a cotxes abandonats hi ha una torre d’alta tensió. Finalment però, tot va quedar en un ensurt.

CARLES COLOMER

CARBONITZATS. Els cotxes cremats van quedar totalment reduïts a ferralla.

Els veïns
denuncien que
tothom entra
fàcilment a robar
■

Dipòsit de fàcol accés

Segons van informar els efectius d’emergència a la Televisió
de Blanes, se sospita que la causa de tot plegat va ser «una bretolada massa arriscada». L’efecte en candena de les flames
va provocar una densa cortina
de fum que va provocar l’alarma
dels veïns.
El recinte per a cotxes de
Mas Cremat és un dels mals de

Al dipòsit
hi ha cotxes
abandonats o en
custòdia judicial
■

caps dels veïns d’aquest barri
de Blanes. Segons van denunciar porten des del mandat anterior intentant que l’Ajuntament acabi de condicionar el recinte. «El dipòsit està molt mal
tancat i tothom hi pot accedir. La
gent entra i agafa coses dels cotxes», explicava una veïna del
barri.
De fet aquest dipòsit es va
crear fa dos anys amb caràcter
provisional. Segons va explicar
l’ara ex alcalde (PSC), Josep
Marigó, «sempre hi ha hagut
problemes amb el tancat, i s’ha
d’acabar de fer la tanca perimetral».

Els veïns asseguren que no
estan en contra que hi hagi un
dipòsit, el que reclamen és que
es tenqui totalment i es posin càmeres de vídeo vigilància. De
fet la setmana passada, l’associació de veïns de Mas Cremat
va entrevistar-se amb la regidora de Barri, Montserrat Pesquina, per aquest motiu.
Actualment la policia disposa
de quatre dipòsits pels vehicles
abandonats. El de Mas Cremat
però es destina per a cotxes, furgonetes i motos que s’hagin de
desvallestar en la seva gran majoria, a banda d’alguns que estan en custòdia judicial.

Aquesta setmana s’estan instal·lant parquímetres al carrer de Sant Sebastià i a la
plaça del Firal on, fins ara, es
podia aparcar els vehicles
sense pagar. Amb aquesta
mesura l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners vol potenciar la rotació de vehicles
i alliberar dues de les zones
comercials del poble d’aparcaments fixos.
Al carrer de Sant Sebastià
la mesura afecta 32 aparcaments i a la plaça del Firal a
un total de 82. D’aquesta manera aquestes noves zones
blaves també seran gestionades per MIFAS, que també fa
el control de les zones blaves
ja existents a la plaça Farners
i la plaça de l’Ajuntament.
Amb la posada en mar xa de
les noves zones blaves es cobreix el centre històric de
Santa Coloma de Farners que
és on es concentren la majoria de comerços. Segons l’Ajuntament, aquesta rotació de
vehicles era« molt necessària
i serà positiva per tothom. A
més, els veïns de la zona tindran més opcions de trobar
aparcament al migdia i a la
nit, en horari lliure de pagament».
D’altre banda l’Ajuntament
ha habilitat el pati del col·legi
La Salle com a zona d’aparcament els dissabtes, coincidint
amb el mercat setmanal. De
moment, aquesta nova zona ,
que serà de pagament, s’habilitarà cada dissabte al matí
de 8.00 a 14.00h. Tanmateix
també s’habilitarà, en altres
ocasions en què siguin necessàries més places.

CULTURA

IOSU GARAI

TROFEU MONTBARBAT. El basc Iosu Garai s’ha erigit com a guanyador del Trofeu Montbarbat per aquesta seqüència, considerada les millors tres imatges de la temàtica de muntanya.

El concurs de fotografia del
Centre Excursionista de Lloret
arriba a la desena edició

El cap de setmana passat, el
Centre Excursionista de Lloret de Mar va fer entrega dels
premis de fotografia del concurs Montbarbat que enguany ha arribat a la seva desena edició. Les categories
van ser muntanya, natura, de-
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núncia i espais naturals de les
comarques gironines. En total es van presentar 974 obres
per part de 160 participants.
Del tema muntanya es van rebre 233 obres, 446 del tema
natura, 106 de denúncia i 130
obres dels espais naturals de

les comarques gironines.
El Trofeu Montbarbat a la
millor col·lecció de muntanya
va sert pel basc Iosu Garai.
A part de la selecció de les
fotografies del premi, per part
del jurat, es va celebrar l’espai
Xerrem de fotografia, una tau-

la rodona amb la participació
dels membres del jurat i altres
personalitats del món de la fotografia com Albert Massó,
assessor del National Geographic, o Jaume Altadill, càmera de TV3 i reconegut i premiat càmera de cinema.

