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SEGURETAT

BLANES

Els promotors de la
festa a l’Almadrava
neguen cap descontrol

Deu parelles,
en el quart
projecte
Rossinyol

a Diuen que es va

fer dins el local i es
desvinculen d’un
‘botellón’ a la platja
Esteve Carrera
ROSES

Cristian Hornos, organitzador de la festa d’aquest
diumenge passat a l’Almadrava, assegura que l’activitat es va desenvolupar
amb tota normalitat: “Es
va fer dins el recinte del local amb vigilants que impedien l’accés dels menors

i que els participants sortissin amb gots, que a més
eren de plàstic”, diu Hornos. En el mateix sentit,
Enric Tomàs, propietari
del local, tot i admetre que
no havia sol·licitat una autorització específica, creu
que s’han sobredimensionat els fets. “La festa es va
acabar a les 21.30 h sense
incidents i amb un màxim
de 250 participants. No
ens podem responsabilitzar dels grups de menors
que organitzen botellones
a la platja ni de la neteja de
la platja”, diu Tomàs. ■

PESCA

Redacció
BLANES

Deu parelles, formades
per estudiants de la UdG i
alumnes de secundària
nouvinguts –de les escoles
Mossèn Joan Batlle i Napoleó Soliva–, han participat
en la quarta edició del projecte Rossinyol, que acaba
de finalitzar. Des del novembre, les deu parelles
han fet una trobada d’unes
tres hores un cop a la setmana i han pres part en diferents activitats de lleure
que els han ajudat en la
mútua coneixença. ■
Una barca arribant a port a Palamós aquest mes de maig ■ MARINA LÓPEZ / ACN

Dimarts 28 de maig, a les 22:00 hores, al Cinema Truffaut.
Estrena de “Guanyarem”, un documental sobre l’activista i
advocat Sebastià Salellas, amb la presència del seu director,
Lluc Salellas, i els responsables de la imatge i edició del
documental, Marc Planas i Lluís Galter.
Presentació: Guillem Terribas.

801175-1074272w

Dimecres 29 de maig, a les 19:15 hores,
al Col·legi d’Advocats de Girona.
Debat: “República, autodeterminació i socialisme.
Idees i propostes”.
Hi participen: Manel Delgado (doctor en antropologia i
professor titular del Departament d’Antropologia
Cultural Història d’Amèrica i Àfrica de la UB)
i Josep Maria Terricabras (catedràtic de filosofia de la
Universitat de Girona i director de la Càtedra Ferrater
Mora de Pensament Contemporani).
Presentació: Sebas Parra.

Veda obligatòria
per als pescadors de
gamba de Palamós
a El primer pla de gestió d’aquest crustaci és per 5 anys i s’hi

preveu que els pescadors es quedin a port 60 dies per any
Redacció
PALAMÓS

Dijous 30 de maig, a les 19:00 hores,
a la Sala Gran-Auditori de la Factoria Coma Cros de Salt.
Projecció del documental “Sobre raons: tanquem els CIE’s”,
amb la participació de Marielle Paon (coautora del
documental) i Marco Aparicio Wilhelmi
(professor de dret constitucional de la UdG).
Organització: Grup Antirepressiu.
Divendres 31 de maig, a les 20:00 hores, a l’Ateneu Popular
Sebastià Salellas de Viladamat (darrere el camp de futbol).
Presentació de l’Ateneu Popular Sebastià Salellas,
projecció del documental “Guanyarem” i refrigeri.
Dissabte 1 de juny, a partir de les 18:00 hores,
a la plaça Sebastià Salellas (sector Est Girona).
Festa de cloenda del Memorial.
Amb animació infantil i, cap al vespre,
música a la plaça amb concerts de diferents grups.
Servei de bar durant tota la tarda.
Organització: Casal Independentista El Forn.
Organització: Fundació Tià Salellas

Disseny: Marcel Dalmau

Col·laboradors: Ajuntament de Girona, Col·legi d’Advocats
de Girona, Llibreria 22, El Punt Avui, Cinema Truffaut,
Grup Antirepressiu, Casal Independentista El Forn

Reduir la flota en un 20%

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

Des d’ahir, dimarts, ha entrat en vigor el primer pla
de gestió que regularà la
pesca de la gamba a set caladors del litoral gironí,
propers a Palamós i que ha
elaborat el Ministeri
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. La
principal directiva del pla
estableix que els pescadors s’hauran de quedar a
port durant 60 dies cada
any: 39 s’hauran de fer seguits després del 6 de gener, 7 més durant la segona setmana de març i la
resta, 14 dies, la primera i
la tercera setmana d’abril.
Aquest calendari, però
–segons informa l’agència
ACN–, es podrà revisar en
funció de les condicions en
què es trobi l’espècie i a
partir del segon any es podrien reduir fins a un 10%
el nombre de dies que les
barques estan autoritzades a pescar. El pla també
determina que, com a
molt, les embarcacions
podran estar-se 11 hores i
mitja feinejant (des que

Un dels objectius d’aquesta
regulació és també limitar la
capacitat de la flota. Actualment, hi ha 22 embarcacions
d’arrossegament que estan
autoritzades a pescar gamba
de Palamós. Quan passin els
cinc anys d’aplicació del pla
de gestió, el ministeri vol que
s’hagi reduït en un 20% el

nombre de barques que surten a pescar aquesta espècie.
Tampoc es permetrà installar motors més potents i, en
cas d’haver-lo de canviar, el
nou motor haurà de tenir una
potència màxima de 500 HP.
El 2012, els pescadors de
la confraria de Palamós van
pescar 74 tones de gamba.

Les xifres

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

22

74

embarcacions d’arrossegament estan autoritzades actualment a pescar gamba de
Palamós al litoral gironí.

tones de gamba –inclosa en
la marca de garantia– van
pescar el 2012 els pescadors
de la confraria de Palamós.

surten del port fins que
tornen a creuar la bocana)
i un màxim de 5 dies per
setmana.
De fet, la confraria de
Palamós ja feia vedes de 2
mesos seguint recomanacions de biòlegs i experts
per evitar pescar exem-

plars que no arriben a les
mides reglamentàries i
que proliferen els mesos
de gener i febrer. Aquestes
vedes es feien per autoregular-se, però a partir
d’ara seran d’obligat compliment i se sancionarà
qui no les compleixi. ■
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L’Alt Empordà

Breus
TRADICIONS

Roses executarà en dues fases
la remodelació de Ca l’Anita

Cadaqués celebra una
nova Fira d’Indians

 L’Ajuntament ha aprovat el projecte de reforma que permetrà fer-hi una sala d’exposicions

CADAQUÉS | DdG

ROSES | G.T

Cadaqués celebrarà aquest cap
de setmana una nova edició de la
Fira d’Indians, sota el títol «Un
americano a Cadaqués». Els actes
començaran dissabte al matí amb
una trobada d’«instagramers».
També hi haurà conferències o
havaneres. Els actes continuaran
diumenge amb música cubana.
Durant tot el cap de setmana, hi
haurà parades i productes artesanals al Passeig i les ribes.

L’Ajuntament de Roses ha aprovat inicialment el projecte de remodelació de l’ediﬁci Ca l’Anita i té
previst executar l’actuació en dues
fases. Segons va explicar el regidor
d’Hisenda, Manel Escobar, la primera tindrà un cost de 29.972 euros i la segona de 17.158. Per una
banda, permetrà que a la planta
baixa s’hi faci un espai per a exposicions i, per l’altra, una punt on
es recordarà el que va ser l’Estanc
de la Punta i aquesta zona de la
ciutat. La voluntat del consistori es
poder començar les obres al més
aviat possible i poder així obrir l’equipament a la població.
El consistori va rebre el passat
mes d’abril l’estudi d’adaptació de
la planta baixa. El document arribava després que el consistori
preguntés a la ciutadania en una
jornada de portes obertes quin
era l’ús que volia per a l’equipament així com el manteniment o
no de la polèmica façana.
El resultat de l’enquesta va donar suport a matenir l’aspecte exterior de l’ediﬁci tal i com es va concebre i que es complís la voluntat
de l’antiga propietària de l’espai,
Anna Marés, que va cedir l’ediﬁci
a l’Ajuntament l’any 2008 amb la
condició que la planta baixa es
destinés a exposicions i que l’ediﬁci s’anomenés «Estanc de la Pun-

FIGUERES

Una família rep un xec
de nadó de 2.500 €
FIGUERES | DdG

Una família de Figueres ha guanyat un dels tres Xecs Nadó de
2.500 euros que ha entregat l’empresa d’alimentació infantil, Laboratorios Ordesa. La companyia
ha recuperat la iniciativa per ajudar els pares que «s’animen a augmentar la família en moments difícils com els actuals». Durant
aquest any, Ordesa regalarà dotze
xecs per valor de 30.000 euros.
FIGUERES

Jornada per promoure
el talent dels joves

MONTSENY EMPORDÀ

Fins a 300 persones que van visitar l’edifici durant la jornada de portes obertes a l’espai.

L’actuació, que està valorada
en gairebé 48.000 euros,
permetrà complir la voluntat
de l’antiga propietària
La planta baixa també
comptarà amb un espai
on es recordarà que era
l’Estanc de la Punta

ta». En vista dels resultats, l’equip
de govern va decidir atendre la petició i va encarregar l’estudi que ara
s’ha aprovat.
Començar les obres «aviat»
La intenció és dur a terme l’actuació en dues fases. La primera ha
de permetre adequar un espai per
a exposicions -amb un cost de
29.972 euros- i la segona oferir

un racó «recordatori» del que va
ser l’espai. Escobar assegura que la
previsió és que els treballs comencin ben aviat i que «es pugui
complir amb la voluntat de la persona que va cedir l’espai així com
amb el que va demanar la població de Roses». El consistori compta amb una partida al pressupost
d’enguany que preveu aquestes actuacions.

FIGUERES | DdG

L’Ajuntament de Figueres ha organitzat una jornada per promocionar el talent dels joves entre les
empreses. L’acte, que es farà dilluns
vinent a l’Escola d’Hostaleria, vol
proporcionar un espai compartit
per empreses, administracions i
professionals orientat a reﬂexionar
sobre els joves.

L’Escala prepara el nou
giratori d’accés nord al poble
L’Escala ha iniciat les obres de
construcció del nou giratori de
l’accés nord, a la cruïlla entre l’avinguda Macià i la Closa del Llop.

Roses acosta
la policia local
als més petits
 ELS ALUMNES DE P5 de les
diferents escoles de Roses van
participar ahir al matí en una
activitat organitzada per la Policia
Local del municipi per introduir als
més petits els conceptes de
seguretat vial. Més de 200 alumnes
van poder veure cotxes policials i
van experimentar amb les sirenes o
megafonies que utilitzen els agents
de trànsit.

GUILLEM CUSÍ

L’arxiu rep una desena de
partitures dels segles XIX i XX
FIGUERES | DdG

L’Arxius Comarcal ha ingressat
una desena de partitures musicals
manuscrites del compositor ﬁguerenc Albert Cotó (1852-1906),
donades pel compositor i músic
Lluís Albert, així com també una
del músic ﬁguerenc i director de
bandes militars Antoni Juncà Soler (1875-1952). Albert va adquirir
les obres comprant-les a la ﬁlla

d’un músic d’orquestra de Cotó fa
més de seixanta anys.
L’ens destaca que la importància de la donació no només rau en
la informació local sinó també en
la documentació que aporten sobre la música popular de ﬁnals de
segle XIX i principis del XX. I és que
darrere de les obres i dels intèrprets
que les van tocar hi ha també la
història del teixit social ﬁguerenc.
MONTSENY EMPORDÀ

El moment en què els equips d’emergències actuaven.

Un xoc entre dos cotxes a
Peralada deixa un ferit lleu
PERALADA| G.T

Un xoc entre dos vehicles a la N260 al terme de Peralada va deixar
ahir una persona ferida lleu. L’accident es va registrar a primera
hora del matí en direcció a Llançà
al carril d’incorporació dels vehicles que surten de Peralada o Castelló. Un total de quatre dotacions
dels Bombers, dos dels Mossos i

efectius mèdics van participar en
les tasques.
Aquest punt de la carretera N260 al seu pas per Peralada registra múltiples topades -tot i que la
majoria de caràcter lleu- especialment en els punts d’incorporació, tant pels vehicles que es dirigeixen a Figueres com pels que
ho fan cap a Llançà.
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Reclamen 19 milions
d’euros a l’antic director
de Càrnies Vilaró de Sils
informe assenyalen diverses irregularitats a la companyia

ACN

GIRONA | DdG

El crèdit de l’ICF
Concretament, indiquen que Vilaró no va anotar en la comptabilitat l’existència d’aquest crèdit, un
deute que va acabar aﬂorant arran
de la presentació del concurs de
creditors l’any 2010.
A més, l’informe de qualiﬁcació
destaca que mentre en els llibres
comptables de la càrnia apareix un
import de compra de 7,7 milions
d’euros, en l’escriptura de compra
el preu és de 7,2 milions. «No
s’ha pogut obtenir de la comptabilitat la causa que justiﬁqui
aquest diferencial de 500.000 euros», apunten els administradors
concursals.
Operacions triangulars
D’altra banda, l’informe també
assenyala una presumpta pràctica irregular de l’antic director general de Vilaró, que hauria esta-

JUTJAT MERCANTIL

La filial de renovables del grup hoteler
Prestige també presenta concurs
GIRONA | O.P.

 La petició és dels administradors concursals, que en el seu

Els administradors concursals
de Càrnies Vilaró de Sils carreguen durament contra l’antic director general de l’empresa, Javier
Frade, a qui atribueixen una sèrie
de presumptes irregularitats que
haurien perjudicat seriosament als
creditors de la companyia. En el
seu informe de qualiﬁcació, reclamen que el jutge que el condemni a pagar 19,4 milions d’euros per «indemnitzar els danys i
perjudicis causats al patrimoni
de la concursada» i sol·liciten que
l’inhabiliti per administrar béns
aliens durant 15 anys. L’advocat de
Frade, Carles Deutú, va assenyalar ahir que «l'informe refereix
una sèrie de presumpcions i acusacions abocades per l'administració concursal mancats de la
imparcialitat que li hauria de ser
pròpia, en l'exercici de les seves
funcions, i que seran provades i refutades». Càrnies Vilaró va acabar
tancant l’estiu de l’any passat en no
poder tancar un acord amb els creditors deixant 125 treballadors
sense feina.
Segons l’informe, durant l’any
2008, la companyia va organitzar
una sèrie de pràctiques amb l’objectiu d’«ocultar la situació real
d’insolvència, que possiblement
s’arrossegava des d’abans». En
aquell exercici, Càrnies Vilaró va
acabar comprant un escorxador a
Mollerussa, en una operació ﬁnançada per l’Institut Català de Finances, en la que els administradors concursals també detecten irregularitats.

Breus

Prestige Energías Renovables, empresa pertanyent al grup hoteler Prestige de Roses, ha presentat concurs de creditors. S’afegeix així al llarg
llistat de companyies de la família Moyano que en els darrers mesos s’ha
declarat insolvent. Aquest grup impulsat des de l'Empordà va viure una
gran expansió fa uns anys, amb inversions al sector immobiliari i en hotels de luxe a Barcelona, Jafre i Andalusia. En poc més de tres anys, el
grup ha tornat a replegar la seva activitat únicament a Roses. L’octubre
de 2007, la divisió d’energies renovables de Prestige va anunciar la intenció d’invertir 590 milions d’euros en diferents projectes.

Javier Frade, l’antic director general de Càrnies Vilaró

Consideren que l’empresa ja
era insolvent quan va rebre
un crèdit de l’ICF per comprar
un escorxador a Mollerussa
L’advocat de Javier Frade
assenyala que l’administració
concursal actua sense la
imparcialitat

blert una operativa de compra i
venda de drets amb una sèrie de
societats mercantils sense estructura operativa ni presència
en el sector carni.
Els administradors concursals
denominen aquest sistema com a
triangular: Vilaró venia una sèrie
de drets a unes empreses, que
les cedien a unes altres, per acabar essent comprats de nou per la
càrnia de Sils «sense que existís
entrega o trasllat real de mercaderia». L’informe assenyala que es
tractava d’una operació ﬁnancera no habitual en el mercat, en la
que «el possible beneﬁci d’una societat havia de comportar pèrdues a la següent, de forma que Indústries Càrnies Vilaró, en ser la
societat de tancament, és la que
havia d’acumular les pèrdues ﬁnals de la triangulació».
Aquestes operacions de venda
de drets van passar de 40,2 milions
d’euros al 2008 a 63,6 milions
d’euros al 2009. En el primer trimestre de 2010, just abans de declarar-se al concurs de creditors,
van sumar 12,7 milions d’euros.
Sempre segons l’opinió dels administradors concursals, aquesta
operativa permetia, gràcies al ﬁnançament de les entitats ﬁnanceres, pagar proveïdors, salaris, Seguretat Social i impostos mentre

la companyia estava en pèrdues.
Entre altres suposades irregularitats recollits en l’informe de
l’administració concursal hi ha la
«comptabilització d’una revalorització de terrenys i construccions per import de 8,3 milons
d’euros» no permès per la normativa, la falta d’informació i
comptabilització d’un préstec per
import d’11,4 milions d’euros, l’aparició de deutes amb enitats ﬁnanceres per import de 51,4 milions d’euros «del que no es coneix
el seu origen», o serveis que Vilaró va prestar els anys 2008 i 2009
a Minversa, una societat administrada per Javier Frade, per més
de mig milió d’euros.
L’acusació serà «refutada»
Carles Deutú, advocat de Frade,
va aclarir ahir que «és un assumpte que ha de ser jutjat, encara
que podem aﬁrmar que l'informe
refereix una sèrie de presumpcions i acusacions abocades per
l'administració concursal mancats de la imparcialitat que li hauria de ser pròpia, en l'exercici de les
seves funcions, i que seran provades i refutades en el moment
processal oportú, sense perjudici
que ens reservem les accions judicials que corresponguin».
També va destacar que «no
deixa de ser signiﬁcativa la intencionalitat d'un dels administradors concursals autors de l'informe, Luis Velasco Massip, que
havent estat separat de la seva
funció en el concurs, aquest portant personalment diferents mitjans de comunicació l'informe
concursal, tal com hem tingut coneixement, i contra el qual igualment ens reservem les accions
judicials oportunes».
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Bon Preu tindrà a Palafrugell el segon
hipermercat més gran de l'empresa
PALAFRUGELL | DdG

El Grup Bon Preu obrirà properament un hipermercat de la marca
Esclat a Palafruguell. Amb uns 4.000 metres quadrats de superfície, serà
el segon més gran d’aquesta empresa a Catalunya, i donarà feina, inicialment, entre 50 i 60 persones. La companyia ha signat un conveni amb
l’Ajuntament de Palafrugell, pel qual el consistori posa a disposició de
l’empresa els serveis de Borsa de treball municipal per a la gestió de les
vacants de personal necessàries, mentre Bon Preu es compromet a utilitzar preferentment el Servei d’Ocupació Municipal per cobrir les seves necessitats laborals. A la imatge, la signatura de l’acord.
MERCAT IMMOBILIARI

El nombre de préstecs hipotecaris a
Girona cau un 31% en el primer trimestre
GIRONA | O.P.

El nombre d’hipoteques noves per a compra d’ habitatges es va reduir en el primer trimestre un 31% a les comarques gironines en relació al mateix període de 2012. En total es van registrar 1.333 operacions
amb un import mitjà de 105.476 euros, un 2% inferior al de l’any anterior. Segons les dades provisionals publicades ahir per l’Institut Nacional
de l’Estadística, els 96.676 euros que de mitjana constituïa al tancament
de març una hipoteca per a la compra d’habitatge a Espanya és a més
la xifra més baixa dels últims deu anys.
CONSELL EXECUTIU

El Govern català
crea un programa
d’atenció a la pime
BARCELONA | DdG

El departament d’Empresa i
Ocupació ha posat en marxa l
Programa d’Atenció a la Pime. Dirigit per Jordi Serret (en la imatge),
s’ocuparà de fomentar l’aplicació
de les iniciatives de la UE a favor de
la Petita i Mitjana Empresa.

DIARI DE GIRONA

