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ICV-EUiA revela noves irregularitats que es
van cometre al Fantasyland de Blanes
 El grup diu que l’organitzador volia denunciar treballadores de la neteja per un fals robatori i que els joves no tenien titulació
CARLES COLOMER

BLANES | JORDI VERA

El grup d’ICV-EUiA de Blanes va
revelar ahir noves irregularitats
que s’haurien comès en el festival
infantil Fantasyland celebrat a la
Ciutat Esportiva de la localitat durant el Nadal i va anunciar que presentaran una moció en el proper
ple perquè l’Ajuntament no contracti més l’organitzador de l’esdeveniment per haver demostrat
no tractar bé els seus treballadors.
Després de dies recollint informació, el portaveu del grup, Joan
Salmeron, va explicar ahir nous detalls sobre el Fantasyland. Salmeron va revelar que, segons la informació recollida, l’organitzador
només tenia permís de l’Ajuntament de Malgrat per repartir propaganda i no de la resta de pobles
on ho va fer del Maresme, la Selva, el Baix Empordà i el Gironès.
«Sembla ser que no en tenien ni a
Blanes», va aﬁrmar Salmeron, que
va comentar que això podrien suposar incomplir les ordenances.
A més, a banda que els joves que
van treballar al parc no tenien
contracte laboral i un sou insigniﬁcant -com s’havia denunciat-,
Salmeron va explicar que tampoc
«no tenien les titulacions de monitor corresponent», un fet rellevant tenint en compte que es tractava amb nens i nenes, va apuntar.
I va recordar que l’organitzador,
David Sance, va fer signar als joves
que van treballar al festival «un document que manifestava que tots
eren col·laboradors voluntaris»,
malgrat comprometre’s a pagar-los
150 euros per deu dies de feina
amb una jornada de deu hores.
Per altra banda, Salmeron també va explicar un episodi que posaria de manifest la manera d’actuar de Sance. Segons va revelar el
portaveu, durant el festival es va
produir un accident laboral d’una

ACTES

EDUCACIÓ
Anuncien un acte en defensa de
l’escola pública, laica i catalana
ICV-EUiA va anunciar que farà
un acte divendres a les vuit del
vespre a la sala de plens en defensa
d’una escola «pública, laica i en català». Intervindran el diputat d’ICV, Joan
Mena, i la sindicalista Rosa Canyadell.



treballadora de l’empresa de neteja
subcontractada (CLECE), que en
caure un plafó -que van muntar els
mateixos joves- s’hauria tallat algun tendó d’un dit de la mà. I
quan se li va demanar el certiﬁcat
de l’assegurança, Sance «es va negar, al·legant que el mal se’l podia
haver fet en qualsevol moment»,
va explicar Salmeron, que va afegir que el va acabar facilitant «després de moltes pressions». Uns
dies més tard, però, Sance «volia
denunciar a les treballadores de la
neteja, al·legant un robatori de
material». Tot i que Sance «va recular» i no va denunciar, després
que les treballadores demanessin les imatges de les càmeres de
la Ciutat Esportiva, va explicar.
Per tot plegat, des d’ICV-EUiA
van anunciar que presentaran una
moció al ple, on es demanarà que
l’Ajuntament «no torni a concedir
els espais municipals a David Sance, sota cap motiu, ja que aquesta persona no ha demostrat un
tracte correcte cap als seus treballadors». Es reclamarà també que
el consistori demani a Sance «la
còpia dels contractes legals dels
treballadors». I per últim, que doni
les titulacions de totes les persones
que van treballar al parc. Un cop
tinguin la informació, ja decidiran
si fan més accions, va apuntar.

El grup portarà el festival del Fantasyland al ple municipal en una moció.

El partit donarà suport a tota acció
dels veïns contra les zones blaves
 Diverses associacions de

veïns es reuneixen i faran
un manifest contra els nous
aparcaments de pagament
JORDI VERA | BLANES

El grup d’ICV-EUiA també va
anunciar que donarà suport a totes
les accions de protesta que facin els
veïns i les associacions o entitats en
contra de les noves zones blaves
que ha instaurat el Govern, però va
deixar clar que ha de ser el moviment ciutadà qui lideri el procés. El
portaveu Joan Salmeron va explicar
que ells ja van intentar aturar-ho en
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Riudellots dóna
ajuts a dues
entitats per valor
d’uns 2.900 euros

l’àmbit polític i ara ha de ser la ciutadania qui faci la lluita. «Ajudarem
els ciutadans a revolucionar-se», va
apuntar Salmeron, que va explicar
que el seu partit «donarà suport,
aportant coneixement, gent i tot el
que faci falta».
En aquest sentit, va obrir la porta a la insubmissió i va aﬁrmar
que si cal buscaran «totes les mesures legals per boicotejar les zones
blaves». En tot cas, va apuntar que
caldrà canviar coses del conveni
signat amb Saba. «Nosaltres no
diem que es trenqui el contracte,
però s’hauran de revisar i renegociar coses», va apuntar Salmeron,
que va afegir que els blanencs no
haurien de pagar. I va explicar que

Tordera torna a tenir agents
cívics després de la creació
d’un grup de voluntaris

RIUDELLOTS DE LA SELVA | DdG

TORDERA | DdG

L’Ajuntament de Riudellots de la
Selva ha atorgat un ajut econòmic
a diverses entitats del municipi per
valor d’uns 2.900 euros. En concret,
ha aprovat via junta de govern
donar una subvenció al casal de
jubilats i pensionistes de 907,20 euros que ha de servir per a ﬁnançar
diverses despeses que aquesta associació té. D’altra banda, l’Ajuntament ha conedit un ajut de 2.000
euros a l’Associació de Mares i
Pares d’Alumnes de l’institut de
Cassà de la Selva i servirà per sufragar part de les despeses dels serveis de contractació d’una bibliotecària i un psicòleg, entre d’altres.

El municipi de Tordera torna a
comptar amb un cos d’agents cívics al carrer des de principis
d’any. Es dóna el cas però que difereix del que hi havia l’any passat
quan el col·lectiu va néixer gràcies
a uns plans d’ocupació de la Generalitat però que va desparèixer
a causa que la subvenció que ho
feia possible va desaparèixer.
Per aquest motiu, com recorda
el regidor de civisme de Tordera,
Josep Llorens, l’Ajuntament va
crear un grup d’agents cívics voluntaris, que s’integraran a l’Associació de Voluntariat de Tordera i
treballaran per seguir informant i

Blanes Homenatge a jubilats i empleats de la Corporació
 La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha fet un acte de
reconeixement als professionals que han compert 25 anys de treball als
centres de la Corporació i als professionals que es van jubilar durant l’any
2012. En concret en un acte d’homenatge s’ha entregat un petit obsequi als
què duen més de 25 anys a la feina que són 22 persones i una placa
commemorativa als què s’han jubilat, que són quatre.
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tenen dubtes sobre la legalitat de la
zona groga, exclusiva per veïns,
que s’implantarà. A més, Salmeron
va explicar que el partit ha passat
molta documentació sobre la qüestió a ICV de Barcelona i s’estan estudiant diferents possibilitats.
Per altra banda, diverses associacions de veïns afectades per les
noves zones blaves es van reunir
ahir per tractar la qüestió i van
acordar que els propers dies es
tornaran a trobar per elaborar un
manifest en contra d’aquests nous
aparcaments de pagament. També
es plantegen la possibilitat de crear
una plataforma ciutadana contra
les zones blaves, malgrat que encara no s’ha concretat res.

conscienciant la població sobre els
hàbits cívics i higiènics en els espais tant públics com privats. Un
grup que estarà format tant per estudiants, persones aturades i immigrants. El regidor de civisme, Josep Llorens, relatava a Ràdio Tordera que cal destacar «la importància de poder mantenir el grup
d’agents cívics per tal de continuar afrontant les actituds incíviques al nostre municipi».
El nou cos d’agents cívics actuarà en les àrees que ho feia l’anterior, és a dir, a les zones amb més
presència ciutadana i on es detectin actituds incíviques reiterades, entre els llocs més destacats.

