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La Selva-El Baix Empordà

Prohibeixen el bany a una
zona de Blanes per algues
que arrosseguen meduses
 Es trata de microorganismes urticants detectats en un espai molt

Un exedil d’ERC diu que es
va escalfar en denunciar el
2009 l’opacitat de Crespo
 Eduard Colomer declara al

TSJC que «si hagués tingut
proves de tracte de favor
ho hauria denunciat»

concret, tot i que poques hores després ja hi onejava la bandera groga
CARLES COLOMER

BLANES | DdG

L’Ajuntament de Blanes va hissar ahir al migdia i ﬁns a les cinc de
la tarda la bandera vermella que
prohibeix el bany en una zona
concreta de la platja del centre. La
mesura es va prendre davant la
presència de taques marronoses
surant al mar, a tocar de la línia de
la costa, que han provocat urticaries i picors a alguns banyistes, sense cap afectat greu. Els símptomes
són els mateixos que els viscuts el
darrer cap de setmana a les platges de Pineda de Mar, per això la
principal hipòtesi és que el causant
sigui el mateix, algues que arrosseguen petits organismes urticants com meduses, entre d’altres.
Des de la tarda del passat dimarts i durant tota la jornada de dimecres, a les platges hi onejaven la
bandera groga. Ahir, però, es va decidir posar la bandera vermella en
una zona de la plata del Centre.En
concret, un espai de 350 metres lineals de platja situada davant el
lloc de socors, a tocar del Club Vela
Blanes. La mesura es va prendre
davant el fet que, precisament, és
un indret molt recollit i molt sovintejat per les famílies amb nens,
on també hi solen anar els grups de
casals d’estiu amb mainada, com
de fet va tenir lloc ahir al matí.
Cap de les persones que es va
adreçat als socorristes presentaven
cap afectació greu però amb sensacions de picor similars a les d’una medusa, però amb menor in-

La zona de la platja de Blanes on es van detectar els microorganismes.

tensitat. Segons el cap de Protecció Civil, Josep Lluís Pouy, es tracta de mesures del tot preventives.
A la tarda ja es va retirar la bandera vermella i es va posar la groga.
Igual que en els darrers dies, ahir
els efectius de Salvament i Socorrisme de Protecció Civil van incrementar les patrulles arran de
mar per informar els banyistes.
L’Institut de Ciències del Mar
A la tarda s’esperava que investigadors de l’Institut de Ciències
del Mar anessin a Blanes a prendre mostres de l’aigua i fer analítiques. Una embarcació de Protecció Civil aniria mar endins per tenir més certesa de l’origen de les picors i és que una de les hipòtesis

és que hi hagi un banc de meduses molt petites.
El darrer cap de setmana, alguns
usuaris ja van queixar-se de picors
a la pell després de banyar-se a les
platges de Pineda. L’Institut de
Ciències del Mar va efectuar unes
analítiques que conﬁrmaven que
les taques són naturals i no són de
cap abocament ni de cap mal funcionament d’una depuradora.
A més, l’informe indicava que
les taques no són nocives, ja que
són mucílags naturals originats
per algues microscòpiques –normals i freqüents al lítoral– que
per l’onatge i correns marins haurien arrossegat petits organismes
urticants com meduses de mida
petita, anemones o hidroïdeus.

Millor informació i senyalització
de les zones verdes de Palamós
 L’Associació Defensa dels

Barris assegura que el nou
equip de govern ha instat a
Giropark a aplicar els canvis
PALAMÓS | DdG

L'Associació Defensa dels Barris
de Palamós va conﬁrmar ahir que
l’Ajuntament ha instat la concessionària de les zones verdes i blaves del municipi, Giropark, a millorar la senyalització i corregir la
informació dels parquímetres, una
de les principals reivindicacions
dels veïns en els últims mesos des
de la implantació de les zones de
pagament a la localitat.

Segons van informar, les relacions amb l’equip de govern han
canviat des de la constitució i canvi de color polític del nou Ajuntament. A principi de juny, l’entitat
va repartir uns fulletons comunicant que està disposada a convocar mobilitzacions ciutadanes per
la gestió de les zones verda i blava.
Per un costat, reclamaven celeritat en la transformació de l'aparcament del carrer Francesc
Macià i López Puigcerver de zona
blava a zona verda. Mentre es
manté la blava, tothom ha de pagar, mentre que la verda suposa
que els vehicles, l'impost del qual
es paga a Palamós, hi tenen l'estacionament gratuït. En total, són

159 places que canvien de color.
L'entitat també es queixava que
els parquímetres de la zona verda
són complicats d'utilitzar i que
no s'informa que és gratuïta per qui
paga l'impost local de vehicles.
En la reunió de dimecres amb
l’alcalde, que l’Associació Defensa
dels Barris, va qualiﬁcar de «molt
bona», el consistori hauria instat a
senyalitzar correctament les zones
i a corregir la informació als parquímetres. D’aquesta manera, es
resoldria una de les grans demandes tot i que l’entitat avisa
que vetllaran perquè quan acabi la
concessió, el maig de 2016, es faci
un procés de participació ciutadana per deﬁnir el nou model.

BARCELONA | EFE/DdG

L'exregidor d'ERC a Lloret de
Mar Eduard Colomer va reconèixer ahir que es va escalfar en el seu
paper com a oposició quan va assegurar que hi havia «d'altres històries» més enllà de l'interès públic
en les boniﬁcacions que el llavors
alcalde Xavier Crespo (CiU) va
concedir a un suposat maﬁós rus.
Ahir va prosseguir al Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya
(TSJC) el judici contra Crespo,
acusat d'acceptar donacions del
suposat maﬁós rus Andrei Petrov
a canvi d'afavorir-lo en projectes
urbanístic. Anticorrupció considera «radicalment il·legal» l'acord
aprovat l'abril del 2009 pel ple
que va concedir una boniﬁcació
del 50% de la quota de l'impost sobre construccions en el seu projecte urbanístic a la plaça de toros.
Colomer, llavors regidor a l'oposició, va votar en contra de la
concessió de la boniﬁcació al·legant, segons l'acta del ple, que
s'havia acordat aquesta mesura
«no per l'interès públic, sinó per altres històries». En ser preguntat
ahir al judici, l'exedil va ser evasiu
i va dir que no recorda el context
«exacte» de la seva intervenció, tot
i reconèixer que el seu posicionament era únicament polític i que
va actuar perquè es va escalfar en
el seu paper d'oposició a l'alcalde.
«Si hagués tingut proves d'un
tracte de favor, ho hauria denunciat», va subratllar. Per contra,
l'actual portaveu del Millor, Marc

Fuertes, que va ser qui va denunciar Crespo davant la Guàrdia Civil el 2011, va insistir davant el tribunal que aquesta boniﬁcació del
50% no obeïa a l'«interès públic».
Fuertes va recordar que va denunciar en una revista suposades irregularitats en la gestió de
Crespo, especialment el projecte
de la plaça de toros, la rehabilitació d'un antic hotel i en el patrocini
dels clubs esportius, on veia tracte de favor de l'alcalde a Petrov.
Davant el TSJC també va comparèixer com a testimoni un exempleat d'una agència de viatges
a la qual Petrov comprava els bitllets per anar a Rússia, que ahir va
reconèixer que el suposat maﬁós
li va demanar que facturés uns bitllets que va comprar per a Crespo
i altres de l'equip municipal sense que ell sortís que havia pagat.
A banda, un dels propietaris
de la immobiliària «Rosa d'Estiu»
que va patrocinar durant dos anys
l'equip de futbol, va reconèixer
que el llavors regidor d'Urbanisme
Josep Valls (CiU) –també imputat
i llavors presidia el club– li va dir
que no es preocupés per unes obres que feien a la localitat, on havia comprat un antic hotel per rehabilitar-lo i vendre'l com a pisos.
L'empresari, el ﬁll del qual jugava a l'equip, va negar que Valls
li donés tracte de favor en els seus
negocis a canvi del patrocini esportiu –uns 45.000 euros en dos
anys– tot i que sí que es va oferir
per actuar en els tràmits administratius si tenia alguna diﬁcultat.
El tresorer del club d'hoquei
que presidia l’imputat Joan Perarnau, va dir que l'empresa de Petrov els va fer aportacions que
anaven a despeses mensuals i no
als directius ni a Crespo o Valls.
POLICIA LOCAL DE PLATJA D’ARO

Un corb marí, ferit per empassar-se un ham
 La Policia Local de Platja d'Aro va rescatar ahir una cria de corb marí de la
platja gran que estava ferida. Els agents van rebre un avís d'un ciutadà que
havia vist que l'animal estava prop de l'aigua i no es trobava bé. L'au s'havia
empassat un ham que algun pescador no havia recollit i el fil li sortia per la
boca. La policia va rescatar l'animal i va avisar els forestals. La cria va ser
traslladada a un centre de recuperació d'aus per refer-se de les ferides.

