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ELS OPERARIS HAN TREBALLAT FINS I TOT ELS DIES FESTIUS DE SETMANA SANTA I HAN ALLARGAT ELS HORARIS

Acceleren les obres del carrer Ample
de Blanes per enllestir-les en 10 dies
L’empresa seria multada en cas d’acabar més tard del 30 d’abril com preveu el contracte
TAPI CARRERAS

T.C.C.
BLANES

L’empresa que està portant a
terme les obres de reforma dels
carrers Ample i Jaume Ferrer i la
plaça de la Solidaritat de Blanes
ha augmentat considerablement
les hores de treball, amb l’objectiu d’acabar les obres abans del
30 d’abril. És just en aquesta data
quan les obres s’han de donar per
enllestides, segons el contracte de
l’Ajuntament de Blanes i l’empresa Copcisa. En cas que les tasques de reforma s’allarguessin
més del pactat, l’empresa es veuria exposada a una possible sanció per incompliment de la clàusula del contracte que fixa el termini ede les obres.
Malgrat els molts inconvenients
amb què ha topat l’empresa mentre treballava al centre de Blanes,
les obres estan molt avançades i
tot apunta que probablement podran deixar llesta la reforma amb
els deu dies que tenen encara de
marge. Per assegurar-se que la reforma es podrà acabar abans del
30 d’abril, des de fa uns dies els
operaris treballen entre dues i tres
hores més al dia i fins i tot els dies
festius, com és el cas d’ahir.
Les dificultats

Entre d’altres imprevistos, les
obres de reforma han topat per
exemple amb la posada al descobert d’un tram de l’antiga muralla al subsòl, a l’alçada del passeig de dintre, que va parar uns
dies les obres en aquesta part, per
tal d’inpeccionar-ne l’estat i estudiar com fer-hi passar la canonada de les aigües pluvials.

Santa Coloma
inaugura la
restauració del
castell de Farners
SANTA COLOMA DE FARNERS.- El municipi de Santa Coloma celebra
avui la restauració del castell de
Farners en un acte en què hi
serà present el conseller d’Obres
Públiques, Felip Puig. L’acte oficial tindrà lloc a les dotze del
migdia enmig de multitud d’actes de la festa del Coro a Farners.
Ja de bon matí, hi haurà una
gran descarregada dels trabucaires de Serrallonga, que a les
set del matí servirà per despertar els veïns, que mitja hora més
tard es concentren a la plaça
Farners i inicien una cercavila
fins al passeig de Sant Salvador
i posteriorment, a peu, arribaran fins a Farners.

Missa d’homenatge

Treballant un dia festiu. Els operaris que estan reformant el carrer Ample no van parar ni ahir.

Una altra dificultat a superar
han estat les intenses pluges a l’inici de les obres, que van dificultar i endarrerir les tasques. Les
obres, a més a més, es van haver
de parar temporalment –durant
la campanya de Nadal dels comerços, com s’havia pactat amb
el consistori– i deixar l’espai transitable per als vehicles, havent
d’aplanar tot l’espai i posant-hi
una capa d’aglomerat que posteriorment es va haver de tornar
a treure.

Els operaris també han hagut
de tenir en compte el constant
trànsit de persones enmig de les
màquines, les tanques i els forats,
i que no obstant han provocat alguna caiguda d’algun veí. L’Ajuntament de Blanes ha intentat resoldre la situació amb la presència de policies locals. L’entrada de
clients a botigues ha provocat que
tots els comerços tinguessin una
passarel·la de fusta –el carrer estava ple de forats pels treballs als
serveis soterrats.

Malgrat aquests inconvenients,
l’alcalde de Blanes, Ramon Ramos, sempre ha mantingut la seva
confiança que les obres acabarien
en la data en què està previst.
Actualment, ja hi ha posats
pràcticament tots els panots de
pedra de Girona de les voreres i
s’estan col·locant els fanals. La tasca més vistosa que manca per realitzar és l’asfalt. Evidentment, els
treballs al subsòl –per exemple
clavegueram, aigua o gas– estan
pràcticament enllestits.

A l’ermita de Farners, s’ha
previst una missa, a partir de
les nou del matí, en memòria
dels coristes difunts i també un
seguit de cants dels Goigs de
la Verge de Farners.
Després d’un bon esmorzar
s’ha organitzat un festival còmic i esportiu, amb jocs de cucanya, que servirà de prèvia a
la pujada al castell, on s’ha de
fer la inauguració oficial de la
restauració d’aquesta fortificació. Des de dalt el castell, es farà
una cantada a càrrec del Coro.
Abans del tradicional dinar
de germanor hi haurà la interpretació de dues sardanes amb
la cobla Flama de Farners. Simultàniament, hi haurà un
concurs d’estirada de corda per
a tothom. El Coro oferirà una
nova cantada, just abans del dinar. Havent dinat, la Cobla Flama de Farners interpretarà quatre sardanes.
L‘organització recorda que
l’accés en cotxe fins a l’esplanada no es permetrà a partir de
les nou del matí. DdeG

Hortsavinyà celebra el tradicional Aplec de l’Erola
TORDERA.- L'esplanada d’Hortsavinyà es va omplir al llarg del dia d’ahir de centenars de
persones per tal de celebrar el tradicional Aplec de l’Erola-Festa del Roser, en aquest paratge torderenc. Des de bon matí l’espai es va convertir en un lloc de trobada i festeig on
s’hi van celebrar diferents actes. Alguns dels assistents a l’esplanada havien vingut a peu
des de Pineda, Sant Cebrià, Sant Pol, Calella i Tordera.

Algunes de les activitats que es van portar a terme durant la jornada festiva van ser
una demostració de la bitlla catalana, una plantada de gegants amb colles de diferents
municipis i una fira de tallers i joc infantils. També es va poder veure una exposició sobre nius d’ocells i es va celebrar una missa. La jornada va acabar amb l’arrossada (tradicional o vegetariana) i el ball de pagès amb els Ministrils de l’Empordà. DdeG/FOTOS: J.C.MAS

