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La Selva
BLANES

BLANES

La ubicació de la grua caiguda a Mas Florit
dificulta els treballs de la seva retirada

Es presenta el
llibre de cuina de
la Paquita de
Can Nassos a la
biblioteca

Les tasques de desmuntatge no es van acabar i els desallotjats no poden tornar a casa

DdG, Blanes.

sense que es pogués finalitzar,
és primordial per aconseguir
l’estabilització del vehicle. En
aquest sentit, tot i que no s’ha
determinat el mètode d’actuació
es preveu que la retirada de la
grua es faci en diverses parts.
Desallotjats

J.A.G.

TREBALLS. S’han retirat els cotxes aparcats a la via i s’ha tallat el trànsit rodat per poder retirar la grua desplomada.
Judit Alonso, Blanes.

Els treballs per enretirar la grua
ploma de 70 metres que va caure el divendres al carrer Alhambra del barri de Mas Florit de
Blanes encara continuen. Segons van informar els cossos de
seguretat que hi estan par ticipant: agents de la Policia Local,
Mossos d’Esquadra i Bombers
de la Generalitat de Catalunya.
Aquests cossos controlaven
l’accés a la zona durant el matí
d’ahir per procedir a la neteja de
les destrosses que va produir
l’incident.
Així es van treure els cotxes
aparcats a la via que van quedar

afectats pel succés.
A la tarda es va continuar amb
l’extracció del vehicle accidentat que a causa de les seves característiques i de la ubicació de
la caiguda, que l’ha deixat fixat
entre uns edificis i arbres, dificulten aquesta tasca que s’ha de
portar a terme sense que es per-

Els treballs
consisteixen en
l’estabilització de
la grua que es
traurà en parts
■

judiqui els edificis adjacents.
Per aquest motiu, els treballs podrien allargar-se més del previst, tot i que des del divendres
s’intenta estabilitzar la grua ploma, es preveu que durant el dia
d’avui finalitzin les tasques i es
pugui obrir la zona al trànsit rodat.
Les dificultats, a les quals estan buscant solucions tant els
tècnics com els enginyers que hi
estan treballant, són que primer
de tot és necessari treure el
dispòsit de ciment de la grua per
poder treure-la.
Aquesta tasca, que es va dur a
terme durant tota la tarda d’ahir

Els veïns van haver d’abandonar els seus habitatges de les
tres del migdia, moment en el
qual van començar els treballs,
fins a les nou del vespre, per motius de seguretat. En aquest sentit, es va prohibir el pas durant
tota la realització dels treballs i
un jove que va voler apropar-se
per agafar una mica de roba del
seu domicili hi va haver de tornar més tard. En el seu cas, però,
va explicar que «jo he pogut dormir a casa aquesta nit (divendres) perquè és la casa que ha
quedat justament al mig».
D’altra banda la resta dels
veïns afectats, una quinzena,
que van haver d’allotjar-se a domicilis de familiars i amics la primera nit després de l’incident,
van poder passar la nit als seus
domicilis ja que segons van indicar els cossos de seguretat «els
pisos no cauran».
Els veïns del carrer contemplaven ahir a la tarda el desenvolupament dels treballs i comentaven que «la loteria a Blanes ja ens ha tocat perquè per sort
no hi ha hagut cap mort».

Es van haver de
desallotjar els
veïns afectats
durant la tarda
per seguretat
■

Demà dilluns tindrà lloc la
presentació del llibre La Paquita de Can Nassos: cuina catalana amb molta salsa! a la
Biblioteca Comarcal de Blanes, a par tir de les set de la
tarda. El llibre és una tria de
les receptes que la Paquita
Fors, mestressa del restaurant Can Nassos de Tordera,
explica dissabtes i diumenges
a través del programa La primera pedra de RAC 1.
Els assistents a la presentació rebran fulls amb les receptes que s’expliquin i participaran en el sorteig d’ampolles de cava MontFerrant. El
llibre està pensat per a persones amb experiència a la cuina i, alhora, per a gent jove
que vol aprendre a cuinar. Les
receptes que inclou estan redactades d’una manera entenedora i molt pràctica. La Paquita Fors és la mestressa del
restaurant Can Nassos de
Tordera, un establiment tradicional del Maresme. La Paquita ha passat la major part
de la seva vida entre els fogons i amb el seu primer llibre, ara que té 76 anys, vol
acostar la gent a l’ar t de la
bona cuina. A més, en el seu
llibre també s’hi poden trobar
molts dels seus trucs i, fins i
tot, el públic podrà olorar la
seva filosofia sobre la cuina:
passar-s’ho bé amb l’objectiu
de fer gaudir els altres. Dins
de les 216 pàgines del llibre,
a banda de més de 200 receptes de primers i segons plats,
de salses i de postres, també
hi ha fotografies en color, explicacions dels beneficis de
molts dels ingredients, endevinalles culinàries i dibuixos.

OFERTES SKI ALPS FRANCESOS
• 7 nits estada en apartaments per a 4 p.
• 6 dies de forfet
Nadal: 19/12 - 26/12 des de € 167 persona
Cap d’Any: 26/12 - 02/01 des de € 205 persona
Reis: 02/01 - 09.01 des de € 145 persona
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*despeses de gestió (18 €), taxes estada i fiança apt. no incloses
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TF – Tourist Forum
C/ Camp de Mart, 2 Girona
Tel. 972 21 55 01 Fax 972 21 99 22
www.touristforum.net girona@touristforum.net

COMPRO
EMPRESAS

OBRA PÚBLICA, URBANITZACIÓ
I EDIFICACIÓ PER A ORGANISMES
OFICIALS I GRANS EMPRESES
Tel. 93 847 22 45 - 972 83 16 60
Fax 93 847 05 95

Plana web:www.obresiserveis.com

SERVEIS IMMOBILIARIS

NO IMPORTA ESTADO
NI SITUACIÓN FINANCIERA
RESOLVEMOS PROBLEMAS

972 84 01 76

—SERIEDAD Y DISCRECIÓN—

STA. COLOMA DE FARNERS

628 94 28 65

NO ES LESIONI L'ESQUENA OBRINT
I TANCANT LA SEVA PORTA O PERSIANA

AUTOMATITZI-LA EN 48 HORES A C.M. RIERA
Tallers: Camí de Vilablareix - Tel. 972 44 03 07 / 972 44 02 76 - Apartat de correus 100 - SALT (Girona)

