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Fogars reparteix
garrafes d’aigua
després de 5 dies
de restriccions
 Els veïns podran tornar a beure de l’aixeta
entre avui i demà  El consistori ja capta l’aigua

d’un nou pou on els nivells d’antimoni són baixos
FOGARS DE LA SELVA | ACN/DdG

La normalitat tornarà a les llars
de Fogars de la Selva i de la urbanització Niàgara Park de Tordera a
partir d’avui. Més de 1.800 veïns
han estat des de divendres sense
poder beure ni cuinar amb aigua
de l’aixeta. La restricció es va ordenar en detectar un excés d’antimoni. L’alcalde, Josep Vilà, va explicar ahir que han analitzat l’aigua
d’un pou nou construït a l’estiu i els
nivells d’antimoni són molt baixos
i a partir d’ara s’utilitzarà aquesta
aigua. El batlle va afegir que la restricció es preveu aixecar avui perquè ja no representa un perill per
a la salut, tot i que per precaució
podria ser demà. En tot cas, avisaran a través dels canals oﬁcials.
Catalunya estableix que, com a
màxim, el nivell d’antimoni pot ser
de 5 micrograms per litre, mentre
que la xarxa d’abastament d’aigua
de Fogars (que també subministra
la urbanització Niàgara Park de

Tordera) es trobava entre els 6 i 7
micrograms per litre. Davant això,
ambdós ajuntaments van informar
sobre la prohibició d’usar aquesta aigua per a consum humà, tot i
que s’ha pogut fer servir per dutxar-se, rentar els plats i la roba.
A Fogars, l’alcalde va emetre
un ban dilluns on informava de la
situació i explicava que, de manera gratuïta, el consistori repartiria
aigua embotellada a les llars mentre durés el problema. Membres de
la brigada i de la Guàrdia Municipal van repartir garrafes a les famílies de 9 a 11 i de 17 a 19 hores.
Moltes veïns arribaven preocupats a recollir l’aigua i demanaven
informació sobre quan se solucionaria el problema. Per a llars de
4 membres, el consistori donava
una garrafa i, si les famílies eren
més extenses, en donava més . Un
dels responsables de la Guàrdia
Municipal apuntava l’adreça de
cada família per portar un còmput

Un dels veïns que ahir al matí va anar a buscar l’aigua embotellada que repartia gratuïtament l’Ajuntament.

de qui venia a buscar les garrafes.
Fins a les dependències s’hi
van acostar desenes de veïns que,
després de comprar aigua embotellada en les anteriors hores per
poder beure i cuinar, volien aproﬁtar-se del beneﬁci que els oferia
el consistori. «Ahir [dilluns pel lector] vaig comprar dues garrafes
però si això dura no està de més venir a buscar-ne alguna més», va dir
la Maria Rosa Garcia. La dona va
reconèixer que estava preocupada i no ha consumit ni una gota
d’aigua de l’aixeta. «El meu marit
va treballar a les aigües i em diu
que no passa res però jo no me’n
ﬁo, ves a saber si més endavant em
surt alguna cosa per haver begut
aigua d’aquesta», va explica.
També es va acostar a recollir ai-

Els espectadors de Blanes ajuden
a triar la programació del teatre
 L’Ajuntament va fer una

AJUNTAMENT DE BLANES

enquesta en què demanava
les seves preferències sobre
diverses propostes
BLANES | DdG

L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Blanes va realitzar una enquesta als usuaris més habituals
del Teatre perquè opinessin sobre
la programació professional d’aquest equipament de cara als darrers mesos d’aquest 2015. La intenció, segons va explicar el regidor de l’àrea, Quim Torrecillas,
era que «poguessin participar i
ajudar-nos a triar els espectacles
que inclouríem» per «elaborar
una cartellera més participativa».
Segons va informar ahir l’Ajuntament, es va fer utilitzar la base
de dades dels espectadores que
s’han inscrit al Teatre al llarg dels
anys demanant explícitament estar informades de la programació
i les novetats. Després d’enviar

Espectadors al Teatre de Blanes.

l’enquesta a més d’un miler de persones, es va donar un temps de 30
dies perquè contestessin, i es van
rebre un total de 219 respostes.
Se’ls demanava que valoressin
entre 9 espectacles seleccionats per
l’Ajuntament i si els anirien a veu-
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re, indicant quina de les tres possibilitats s’adequava als seus gustos i preferències: Probablement Si;
Potser; i Probablement No.
Les respostes van sorprendre.
Segons el cap de l’àrea, Pere Box,
«hi havia espectacles que pensava
que la gent no triaria perquè, tot i
ser de molta qualitat, no són gens
populars, i en canvi d’altres que són
més “mediàtics” i, per contra, no
els han valorat tant bé». Per aquest
motiu, Box va qualiﬁcar l’exercici
de molt interessant i revelador.
Finalment, un cop valorades
totes les enquestes, de les nou
propostes formulades se n’han
inclòs tres a la programació professional: El Llarg dinar de Nadal,
que va rebre un 69% de respostes
positives; l’Alè de la Vida, amb un
65%; i L’adulador, amb un 70%. Les
altres 6 propostes que es van posar a votació van ser Mares i Filles;
Vània; El Bon Lladre; Ruz-Bárcenas; Tortugues: la desacceleració de
les partícules; i l’espectacle musical Gemma Humet en concert.

gua en Sergi Vidal. Treballa en
una empresa del poble de 35 empleats i va carregar el cotxe amb 10
garrafes. «Des del primer moment
que ens hem assabentat hem vingut a buscar aigua, els treballadors
han de poder beure aigua en bon
estat, què menys», va reconèixer.
Alguns dels veïns van marxar
amb les garrafes i amb bones notícies. L’alcalde va informar als
que s’hi van acostar que el problema estava quasi solucionat.
Fogars va construir un nou pou a
l’estiu a causa de la sequera, ja que
les reserves d’aigua es trobaven
molt a prop de la capa freàtica.
Segons el batlle, la nit de dilluns
van fer analítiques al segon pou
(més profund que el pou des d’on
actualment es capta l’aigua per a

tota la xarxa) i han detectat que els
nivells d’antimoni estan per sota
del que marca la normativa, amb
només 2 micrograms per litre.
Per això, durant el dia d’ahir, els
responsables del sistema d’aigües
van netejar les canonades per eliminar possibles restes d’antomoni i, a partir d’avui es començarà a
distribuir aigua del nou pou. L’alcalde va enviar un missatge tranquilitzador i va dir que ja es podria
beure i cuinar amb l’aigua de l’aixeta però, per precaució, s’aixecarà la prohibició entre avui o demà.
Vilà va reconèixer que desconeixen l’origen dels alts nivells
d’antimoni i que ara treballaran
conjuntament amb l’ACA per detectar d’on prové i trobar una solució per evitar que torni a passar.

Un ferit en un xoc múltiple a
l’AP-7 a Riudellots de la Selva
Un ferit lleu en un xoc múltiple
a l’AP-7 a Riudellots. L’accident es
va produir cap a quarts de vuit del
matí i va obligar a tallar uns minuts
dos carrils de l’autopista per retirar els vehicles. En l’accident s’hi
van veure implicats un camió, una
furgoneta i un cotxe. Van xocar per
encalç per causes que es desconeixen i van fer témer el pitjor

però tot i la presència de diversos
equips d’emergències ﬁnalment el
sinistre viari es va saldar amb un ferit lleu i cinc persones il·leses. En
paral·lel cap a les vuit un altre accident de trànsit va deixar un altre
ferit lleu a la Selva. Es va produir a
la GI-555 al seu pas per Riudarenes, un vehicle va sortir de la via a
l’alçada del quilòmetre tres, segons
el Servei Català de Trànsit (SCT).
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Jornada de portes
obertes a l’ajuntament

Premien la Biblioteca
Joan Rigau i Sala
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L’Ajuntament de Riudellots ha
realitzat diverses obres a l’ediﬁci
del consistori per reorganitzar i
aproﬁtar diferents espais. Ara, per
explicar en què han consistit els
treballs i mostrar els serveis que es
presenten, l’equip de govern ha organitzat una jornada de portes
obertes oberta a la ciutadania prevista per aquest divendres, 23 d’octubre, de 20 a 21 hores i dissabte,
24 d’octubre, de 10 a 13 hores.

La Setmana del Llibre en Català ha concedit un lot de cinquanta llibres a la Biblioteca de Vidreres. El premi ha volgut reconèixer
l’alta participació dels lectors en el
Joc del Llibre Recomanat, un concurs de la Setmana que volia estimular l’aﬁció a la lectura, informa
l’Ajuntament a la pàgina web. El lot
rebut inclou títols de narrativa,
assaig, poesia, literatura infantil i
juvenil i obres de coneixement.
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