Diari de Girona ■

16 DIUMENGE, 27 DE JULIOL DE 2014

LA SELVA

CORREU ELECTRÒNIC

laselva.diaridegirona@epi.es

Vidreres vota dimarts municipalitzar
el servei d’aigua de les urbanitzacions
 L’equip de govern presenta al ple l’inici de l’expedient per acabar amb una problemàtica que s’arrossega des de fa anys
CARLES COLOMER

VIDRERES | DAVID JIMÉNEZ

La solució al problema de l’aigua
en algunes urbanitzacions de Vidreres passa per municipalitzar el
servei. En concret, seria a les zones
de les urbanitzacions Aiguaviva
Parc, la Goba, Terrafortuna, Puig
Ventós i el polígon industrial. Així
ho ha decidit l’equip de govern
després de les recomanacions que
ha fet el Consell Comarcal de la
Selva a qui van delegar la sortida
d’aquesta problemàtica que s’arrossega des de fa anys i que manté els veïns en peu de guerra.
La companyia Riera de Cabanyes, entitat gestora del servei,
havia manifestat que una bona
solució als problemes seria connectar els seus pous a la canonada del Pasteral. Però el govern
aposta per un canvi i per municipalitzar la gestió. Alhora, prepara
convenis amb Caldes de Malavella i Lloret perquè els puguin garantir el subministrament i es podria abastir de la dessaladora.
En les últimes setmanes els veïns de les urbanitzacions afectades
per talls i problemes derivats de la
manca d’aigua als actuals pous
han mantingut diverses concentracions davant l’Ajuntament per
exigir solucions. Precisament, una
d’aquestes era municipalitzar el
servei d’aigua. Fins i tot, havien
amenaçat en dur els regidors als

L’Ajuntament està preparant
convenis amb Lloret i Caldes
de Malavella per garantir el
subministrament d’aigua

jutjats per aquest mateix tema.
Amb l’arribada de l’estiu la situació s’havia agreujat i, sobretot
els caps de setmana, ha estat habitual que molts veïns d’aquestes
zones s’hagin quedat sense aigua
durant hores. El problema és la
poca aigua de les capes freàtiques
que subministren els pous de la
companyia, que agreujaven la situació en casos d’alguna avaria.
La companyia Riera de Cabanyes aposta per connectar-se amb
el Pasteral, fet que hauria permès
trobar una solució deﬁnitiva. De
fet, els pous municipals han hagut
d’ajudar en alguns moments a
abastir els de les urbanitzacions.
Mentrestant, el consistori va
encarregar al Consell Comarca
un estudi per trobar la millor solució i han conclòs el que se sabia,
que Vidreres té un dèﬁcit d’aigua
i els serveis de la companyia ara
són insuﬁcients. Amb tot, l’aposta
és municipalitzar el servei i aquesta és la proposta que el govern de
Vidreres porta dimarts al ple.
En concret, els regidors hauran
de votar l’inici de l’expedient per «a

Protesta dels veïns de les urbanitzacions de Vidreres davant l’Ajuntament reclamant solucions el 26 de juny.

la implantació del servei municipal d’abastament d’aigua a les urbanitzacions Aiguaviva Parc, la
Goba, Terrafortuna, Puig Ventós i
el polígon industrial», descartant
la proposta de la companyia.
Malgrat això, els pous municipals no disposen de suﬁcient capacitat per abastir els d’aquestes
zones, de manera que, segons va

conﬁrmar ahir l’alcalde del municipi, Jordi Camps, «s’ha parlat amb
Lloret, i ens facilitaran aigua, i
també amb Caldes», amb qui es
treballa per signar «un conveni».
Amb aquests últims es nodririen
de la xarxa que arriba del Pasteral,
mentre que amb Lloret es connectarien a través de la xarxa que
arriba de la dessaladora de Blanes.

Camps va recordar que, si el ple
ho aprova, entraran en l’inici d’un
procés que «pot tardar uns mesos»,
ja que s’ha de seguir «tot un procés» però que al ﬁnal ja seria «deﬁnitiu». A més, treballen per trobar
una solució als problemes actuals.
El ple també ha de votar una
moció en el mateix sentit per gestionar l’aigua des del municipi.

Roben en una mateixa nit LA CUINA DE SILS, LA FORÇA CONTINUA
en un supermercat i també
teix i d’aquí la seva originalitat. No beatiful people de la ciutat llepantsaps mai la cassola que et toca i, per se els dits amb les cassoles. L’entiho intenten en una ﬂeca
tant, si no és del teu gust, en vas a tat durant aquests anys ha rebut
 Els lladres van forçar les

portes de la botiga i es van
emportar el contingut de la
caixa registradora
VILOBÍ D’ONYAR
E.B.

Ensurt al centre de Vilobí d’Onyar. En una mateixa nit uns lladres van aproﬁtar per entrar a robar en un supermercat del poble
i també ho van intentar en una ﬂeca. Els fets van passar entre les tres
i les quatre de la matinada del dijous, unes hores en què no hi ha vigilants municipals en actiu i, per
tant, van aproﬁtar-ho per donar el
cop.
Al supermercat, que es troba al
carrer Madrenys, a ple centre del
poble, els individus van entrar
forçant diverses portes. De fet, les
set obertures que hi ha per accedir-hi es van trobar fetes malbé, no

va sonar l’alarma i els assaltants
van emportar-se el que hi havia
dins la caixa registradora, xifra
que no va transcendir. L’endemà,
els responsables de l’establiment
es van emportar la sorpresa quan
van veure que els havien entrat i
van alertar els Mossos d’Esquadra
i Vigilants Municipals, que van
traslladar-s’hi. La policia cientíﬁca va prendre diverses mostres
per intentar atrapar els lladres.
Aquella mateixa nit, segurament els mateixos individus, van
intentar entrar en una ﬂeca nova
que s’ha instal·lat al carrer Sant
Narcís de Vilobí. Allà, però, per
causes que es desconeixen, al ﬁnal
no hi van poder accedir. El que sí
es van trobar els seus propietaris
és que havien intentat forçar el
pany. El municipi de Vilobí compta amb càmeres de videovigilància
en diversos punts del poble i no es
descarta que les seves imatges
hagin pogut captar qui eren els
malfactors.
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a son més de 100 homes i dones que segueixen col·laborant
en aquesta entitat
que es diu La Cuina de Sils. Els
records d’aquest col·lectiu són
nombrosos per la vinculació personal amb més d’un i d’una dels
integrants.
El 12 de juliol varen tornar a
«marcar paquet» tot i que la majoria segueixin essent dones. El
pavelló de Sils es va omplir un any
més i ja en van 21 celebrant la festa. A les primeres edicions encara
ho recordo a la piscina municipal,
la brisa fresqueta animava a menjar aquells peus de porc, el bacallà,
els calamars i els rostits.
El format segueix essent el ma-
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buscar un altre a la taula del costat.
Aquests moviments gastronòmics
generen simpaties que podrien
utilitzar en més d’una ocasió els polítics. Hi ha alguna cosa que no pugui arreglar un bon tiberi? Bé, potser la reunió de Mas amb Rajoy,
però això és un altre menú.
Durant aquests més de 20 anys,
La Cuina de Sils s’ha convertit en un
referent gastronòmic no només
de la comarca –han participat en
fires i propostes gastronòmiques de
la demarcació– sinó ja de Catalunya i del món, per tal com ja han
participat en més d’una ocasió en
trobades a Itàlia i França, entre
d’altres. En recordo una de molt especial, es va oferir a l’antic hotel Ritz
de Barcelona. Un hotel ple de «luju
i poderío» i on es feia una mostra
gastronòmica. Havies de veure la
«Col·lectius com la Cuina de Sils
et fan creure que amb voluntat
i ganes pots tirar endavant un
projecte com aquest»

multitud de premis i mencions arreu. I al capdavant del vaixell encara
que a Sils no tenen mar però sí un
bon estany, en Xicu Anoro, un
senyor i bon amic. Aquest Diari va
ser distingit el 2003 amb el repunxó a la premsa comarcal, compartint categories amb el País, Catalunya Ràdio o Tv3. En aquell moment, i encara ho recordo, en Jordi Xargayó, el director, comentava la química de la proximitat de la
informació local i comarcal i dels
vincles que es creen entre periodistes o mitjans i el ciutadà.
Col·lectius com La Cuina de Sils
et fan creure encara que amb voluntat i ganes pots tirar endavant un
projecte com aquest i alhora promocionar també un producte tanautèntic com el salsafí, però això
ja és un altre plat... I de postres i tancant aquest article rebo la trista notícia de la mort de la Paquita de
Can Nassos, personatge de fogons
i radiofònic de Ràdio Tordera a la
primera pedra de RAC1. Paquita,
descansa en pau.

