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LLORET DE MAR

RIUDELLOTS

El PSC insinua que el concurs pel servei de
l’aigua ha estat fet a mida del guanyador

Assumpció
Cantalozella fa
una xerrada
literària a la
biblioteca

✓ CiU i PP ha concedit la gestió a Aquàlia durant 25 anys per 21 milions de €
✓ L’empresa Sorea va demanar l’anul·lació per irregularitats administratives

DdeG

SERVEI. Aquàlia serà l’encarregada de gestionar l’aigua de Lloret, sota la supervisió de l’Ajuntament.
Jordi Meléndez, Lloret de Mar.

El PSC de Lloret de Mar ha criticat durament la decisió de l’equip de govern de CiU i PP de
concedir la gestió de l’aigua a
l’empresa Aquàlia Gestió Integral de l’Aigua SA durant 25
anys. Segons la formació socialista, el concurs d’adjudicació
«no ha estat transparent» i sembla que el plec de condicions
«s’hagi fet a mesura» pactant,
fins i tot, el preu de la concessió
(que puja fins al 21 milions d’euros) amb anterioritat.

La por taveu del PSC, Lucía
Echegoyen, denuncia que «curiosament, ha sortit guanyadora
l’empresa que s’havia parlat des
del principi, abans fins i tot d’estipular el plec de condicions».
L’acusació socialista coincideix també amb les queixes de
Sorea, l’altra empresa que es va
presentar al concurs. En aquest
sentit, l’alcalde de Lloret, Xavier
Crespo (CiU), va explicar que
Sorea no estava d’acord amb el
resultat del concurs i havia presentat un escrit demanant la

seva nul·litat per «un incident en
el procediment». De totes maneres, CiU i PP van presentar un
informe jurídic municipal en format d’esmena en el plenari per
tal de desestimar l’escrit, ja que
«l’informe assenyala que tot està
correcte i es pot seguir endavant».
Totes dues van fer la mateixa
oferta econòmica, però Sorea va
ser menys valorada en la part
tècnica i va perdre el concurs.
En total, els punts d’Aquàlia van
ser 94 i els de Sorea 68,5.

Així, CiU i PP van aprovar la
concessió de la gestió de l’aigua
a l’empresa Aquàlia durant 25
anys. A canvi, l’empresa pagarà
a l’ajuntament 21 milions d’euros i una quota per facturació.
Aquàlia es farà càrrec de l'aigua
a partir del gener.
El primer tinent d’alcalde, Josep Valls (CiU), va assegurar
que el preu de l’aigua no s’apujarà, que la gestió serà eficient i
que els 21 milions d’euros que
rebrà l'Ajuntament es destinaran a inversions. Valls va qualificar la decisió de «valenta» i va
assegurar que l’Ajuntament no
desapareixeria del servei, ja que
«som els primers interessats en
què el servei es faci de la millor
manera».
Per la seva part, el portaveu
del PP i soci de govern, Joaquim
Teixidor, va recordar que en el
mandat passat el mateix PSC volia encarregar la gestió de l’aigua a una empresa privada per
7 milions d’euros i que no ho va
fer per «incapacitat». Un contundent Joaquim Teixidor va
ressaltar el canvi de posició socialista en funció de si està al govern o a l’oposició.
ICV, amb Rosamaria Santamaria, manifesta que el ser vei
no s’havia de privatitzar i que realment «és un crèdit de 21 milions d’euros el que s’ha demanat».
Eduard Coloma (ERC) va assegurar que el sorprenia que
l’informe tècnic fes variar tant
les dues empreses i va assenyalar que farien un control molt estricte a l’empresa.

Jordi Meléndez, Riudellots.

La Biblioteca Municipal de
Riudellots de la Selva ha iniciat les activitats de desembre amb una xerrada literària
a càrrec de l’escriptora Assumpció Cantalozella, autora
dels llibres Corpus de Sang i
El falcó del Comte, entre d’altres. L’acte, que es va portar
a terme ahir a les vuit del vespre, va ser presentat per Cristina Valentí, periodista.
De totes maneres, aquesta
no és l’única activitat de la biblioteca durant aquest mes
de desembre. Així, els dies
16, 17 i 18 de desembre acollirà una exposició en homenatge a Fulgencia Panadero.
Homenaje a ti és el títol que
ha posat a l’exposició la seva
neboda, Antònia Gabarnet,
qui també ha escrit un emotiu díptic en recordança de la
figura dels seus oncles, Ramon de Batlle i Fulgencia Panadero.
Biografia

Fulgencia, que va viure
més de 30 anys a Can Batlle
de Riudellots i va morir l’octubre de 2004 a l’edat de 71
anys, va tenir una vida intensa dedicada al món de l’art.
Ella i el seu marit, van acumular al llarg dels anys una
valuosa col·lecció d’art a la
seva casa de Riudellots, protagonitzada sobretot per l’obra de Modest Cuixar t. En
aquesta exposició d’homenatge es podrà veure un mostra de l’obra de Fulgencia,
juntament amb una selecció
de fotografies de la seva vida.

CULTURA

Tordera edita un llibre de poemes
inèdits de Miquel Martí i Pol
«Natura Viva» va ser presentat dijous al Teatre Clavé
Jordi Meléndez, Tordera.

L’Ajuntament de Tordera ha editat el llibre Natura Viva, un recull
de poemes inèdits de Miquel
Martí i Pol amb il·lustracions de
Miquel Plana. L’edició d’aquest
llibre inèdit arriba després de l’amistat que Martí i Pol mantenia

amb el municipi de Tordera i que
es va fer palesa en diferents moments de la història recent del Teatre Clavé, l’equipament cultural
que ell mateix va apadrinar i amb
el qual va desenvolupar diferents
projectes formatius i artístics.
L’acte de presentació del llibre va

tenir lloc dijous al Teatre Clavé.
La presentació va anar a càrrec
del periodista Xavier Grasset i es
va completar amb un recital de
poemes a càrrec de l’actriu Rosa
Cadafalch, acompanyats de la guitarra de Diego Cortés i de la dansa d’Eva Vilamitjana.

IRIS

PRESENTACIÓ. Va reunir diverses personalitats del món de la cultura.

