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LA PLUJA VA PROVOCAR QUE EL CONDUCTE CAIGUÉS EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UN BLOC DE PISOS

Una esllavissada trenca una canonada
d’una obra i deixa Vilobí sense aigua
La població selvatana ha patit prop de 24 hores de talls generalitzats en els últims dos mesos
DAVID ESTANY

JORDI MELÉNDEZ
VILOBÍ D’ONYAR

Una fuita d’una canonada d’aigua de Vilobí d’Onyar, que es va
esbotzar la matinada de dilluns a
dimarts en les obres de construcció d’un bloc de pisos, va deixar
sense subministrament d’aigua la
totalitat de la població durant ahir
al matí.
Els fets van succeir a quarts de
dues de la matinada quan, a causa de la forta pluja, es va desprendre un dels marges de la canonada i, amb l’esllavissada, es va produir el trencament de la conducció
d’aigua.
Aquest trencament va provocar la inundació dels fonaments
de les obres de l’edifici en construcció, que s’estan duent a terme al passeig de la Crosa, i va deixar sense aigua la pràctica totalitat dels abonats de Vilobí d’Onyar.
El regidor d’Obres, Joaquim
Torrent, explica que «el subministrament d’aigua als veïns del
poble es va arreglar durant el matí
d’ahir i, al migdia, ja n’hi havia per
a tothom».
Un dia de talls en dos mesos

La població de Vilobí d’Onyar
ha patit prop de 24 hores de talls
generalitzats d’aigua en els últims
dos mesos, la més recent la que
ha tingut lloc durant la nit del dilluns dia 29 al dimarts dia 30 i que
la mateixa companyia Prodaisa ha-

Vilobí d’Onyar. El trencament d’una canonada va deixar sense subministrament d’aigua tota la població.

via qualificat com a nova avaria
«greu».
Dimecres passat, dia 24, ja es
va produir un tall que es va allargar per espai d'entre mitja hora i
tres quarts. El tall es va produir a
mig matí i, segons sembla, a causa de les tasques d'arranjament
d'una altra avaria, qualificada també com a «greu» per Prodaisa, que
s'havia produït el dissabte anterior

entre mig matí i migdia i que havia durat unes tres hores.
Durant els mes de febrer, els talls
d’aigua van ser tres. El més important es va produir durant la nit
del dilluns 16 al dimarts 17, ja que
durar unes set hores. Entre el matí
i el migdia del dimecres dia 11 de
març, hi va haver un tall que va trigar tres hores a resoldre's. I encara el dimarts dia 24 de febrer, una

altra avaria va deixar el subministrament interromput per espai
de quatre hores, entre el migdia i
mitja tarda, una incidència que
també va afectar tots els abonats
locals a la companyia d'aigua.
Totes aquestes fuites, segons la
companyia Prodaisa, sempre han
estat accidentals i no responen a
cap defecte estructural de la xarxa.
J.A.G

L’EDICIÓ D’AQUEST ANY APLEGA 30 ESTABLIMENTS

Augmenta la xifra dels
restaurants de Lloret en
les jornades de l’arròs
Els cuiners no repetiran cap plat en un mes
JUDIT ALONSO
LLORET DE MAR

Una trentena d’establiments participen enguany a la cinquena edició de les Jornades Gastronòmiques de l’Arròs de Lloret de Mar,
gairebé doblant el nombre de
col·laboradors que van participar
en l’edició anterior, que no van
arribar a la vintena de restaurants.
El president de l’Associació de
Bars i Restaurants de Lloret, Víctor Rodríguez, que es va incorporar recentment a l’entitat, va destacar que «no ens importa tant la
quantitat com la qualitat dels restaurants que hi participin», tot
destacant que l’alt nombre de participants «demostra la qualitat de
restauració que hi ha Lloret,
traient-nos l’etiqueta dels fast-food
i de les hamburgueses».
Tanmateix Rodríguez va destacar la gran diversitat de plats que
es podran tastar durant tot el mes
d’abril que es portaran a terme les
jornades. «Sembla estrany però no
hi cap plat repetit, podrem men-

jar cada dia un de diferent: arrossos caldosos, amb verdures, amb
bolets i bacallà o paella», va dir.
Turisme cultural

L’alcalde de Lloret, Xavier Crespo (CiU), que va explicar que les
jornades es van crear per «desastacionalitzar el turisme a Lloret»,
va explicar que aquest tipus d’activitats s’emmarquen dins del turisme cultural que es vol potenciar
des del consistori. Així, va animar
els empresaris i la població de Lloret a convidar amics perquè coneixin les activitats que es porten
a terme a la localitat, tot posant
com a exemple el ral·li històric que
s’ha portat a terme aquest cap de
setmana.
«Que els de fora ens escoltin i
sàpiguen què fem aquí i que els
agents de viatge tinguin aquestes
iniciatives en compte quan dissenyin les rutes per Lloret, perquè és això el que ens diferencia»
va reclamar Crespo, que va explicar que s’està treballant perquè
«Lloret sigui un referent dels caps

Presentació. La jornada va finalitzar amb una degustació d’arròs.

de setmana», amb la creació d’un
logotip d’aquest tipus.
L’acte de presentació, que va finalitzar amb una degustació d’una
paella realitzada per tres cuiners
dels establiments participants,
també va comptar amb la participació de la regidora de Turisme
de l’Ajuntament de Lloret, Anna
Maria Gallart, que va destacar la
col·laboració entre bars, restaurants, el Gremi de Turisme i l’Ajuntament, el president del Gremi
d’Hostaleria de Lloret, Enric Potras, i la directora del Laboratori
de la Cuina, Clara Perxacs, que
va proposar que per a la propera
edició es facin unes jornades sobre «les arrossades, la biodiversitat de la mediterrània i d’altres
arrossos».

Aquesta iniciativa va ser recollida per l’alcalde, que es va mostrar favorable a portar cuiners de
renom com Santi Santamaria i Ferran Adrià ja que «l’oportunitat que
vinguin pot atreure més visitants».
Crespo, també va subratllar que
s’ha de difondre una de les novetats d’enguany: l’establiment d’un
aparcament gratuït de dues hores
a les zones blaves del municipi per
a tots els que degustin els menús
de l’arròs, que oscilen entre els 20
i 50 euros, per tal que «sigui efectiu».
L’altra novetat destacada de la
cinquena edició del certamen gastronòmic és la creació d’uns barrets de cuiner amb el logotip de les
jornades que es distribuiran als establiments participants.

El secretari general
de la Societat de la
Informació inaugura
la Fira del Ram
TORDERA.- El secretari general
de Telecomunicacions i de la
Societat de la Informació,Oriol
Ferran, inaugurarà aquest divendres a la tarda la XXVII edició de la Fira Mercat del Ram
de Tordera. Aquesta fira que
es podrà visitar al llarg dels dies
2,3 i 4 d’abril és una de les escasses mostres multisectorials
d’accés gratuït que encara es
mantenen a Catalunya. En el recinte s’exposen productes arribats dels sectors de la indústria,
els serveis, l’agricultura, la ramaderia i l’artesania.
La fidelització dels expositors
i el marc que ofereix el Parc Prudenci Bertrana per acollir certàmens d’aquestes característiques ha convertit la Fira Mercat del Ram en un punt
d’atracció comercial i social per
als més de 30.000 visitants que
es reben cada any.
En els darrers anys la fira ha
ampliat l’oferta a nous sectors,
com el medi ambient, l’habitatge, el voluntariat i les noves
tecnologies, per adaptar-se a
la demanda d’un públic cada
dia més exigent amb aquest tipus de mostres. D’aquesta manera, durant les últimes edicions de la fira s’ha donat especial interès a promocionar el
producte innovador dels expositors mitjançant el premi Innova, dotat econòmicament per
guardonar les empreses que utilitzen la Fira Mercat del Ram
com a aparador dels seus nous
productes de mercat.
D’altra banda, el teixit associatiu de la vila, format per més
de quaranta entitats de tots els
àmbits, també és present a l’escenari de la Fira Mercat del Ram
a la Mostra d’Associacionisme
Local. Es tracta d’un espai propi per a les entitats on cadascuna d’elles aprofita el marc de
la fira per donar a conèixer quina és la seva tasca en la dinamització de l’activitat social del
municipi. En aquest sentit, és
especialment atractiu per als visitants les activitats que s’organitzen des de Mostra d’Associacionisme, adreçades a tots els
públics i amb l’objectiu de fer
més amena la visita a la Fira
Mercat del Ram. Finalment, la
Fira Mercat del Ram també s’ha
convertit en els últims temps en
el millor aparador de la gastronomia local i en el qual ha
pres especial importància la implicació dels restauradors locals
amb la creació de El Plat de Fira.
DdeG

Fecsa tallarà la llum
al centre de Blanes
per fer millores
BLANES.- La Companyia Fecsa-Endesa ha comunicat que a
causa dels treballs de manteniment a les instal·lacions elèctriques diferents carrers del centre de Blanes quedaran sense
llum.
El tall es produirà de les tres
a les cinc de la tarda i afectaran entre d’altres, el carrer Anselm Clavé, Joaquim Ruyra,
Jaume I i Santa Bàrbara entre
d’altres. DdeG

