EL PUNT AVUI
DIJOUS, 28 DE JULIOL DEL 2016

SELVA

Aproven el projecte
del ramal de la C-32
entre Tordera i Lloret

Hermanos
Ferrández venç
en el concurs de
focs de Blanes

a El DOGC va fer

pública ahir
l’aprovació definitiva
del projecte de traçat

a L’empresa pirotècnica murciana

rep la millor puntuació de la comissió
tècnica a Dispararà per Sant Narcís
J. Ferrer
BLANES

Redacció
LLORET DE MAR / BLANES

(CDC), va donar ahir el veredicte del concurs de focs
en un acte que es va endarrerir per no coincidir amb
la manifestació en defensa
de la fàbrica tèxtil Nylstar.
Un responsable de l’empresa vencedora, Leo Fernández, va rebre la trucada en directe des de la sala
de plens de Blanes per informar-lo que havien estat
els vencedors del concurs.
A Girona i a Lloret
L’empresa murciana s’endurà 6.000 euros en metàl·lic i serà l’encarregada
de disparar el castell de
focs del final de les Fires de
Sant Narcís de Girona

Una imatge de l’actuació de Pirotecnia Hermanos
Ferrández, dimarts, la vencedora dels focs ■ MANEL LLADÓ

d’aquest any i el castell de
les festes de Santa Cristina a Lloret del 2017. Darrere les dues primeres, es
van classificar l’asturiana

Pirotecnia Pablo (8.120
punts), la xinesa Firevision
International
(7.117,50) i la italiana Lieto Fireworks (4.990). ■

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha
aprovat el projecte de traçat del prolongament de la
C-32 entre Tordera (Maresme), Blanes i Lloret de
Mar (Selva). La futura carretera donarà continuïtat
a l’autopista i millorarà
l’accessibilitat i la mobilitat en aquest entorn de la
Costa Brava. El tronc principal de la nova carretera,
que serà gratuïta, tindrà
una longitud de 6,5 quilòmetres des del final de l’actual C-32 a Tordera –a
l’enllaç amb la GI-600–
fins a la C-63 a Lloret de
Mar. La via disposarà
d’una connexió amb la GI682 (carretera de Lloret

de Mar) mitjançant un ramal d’1,1 quilòmetres de
longitud i un carril per
sentit. En total, seran 7,6
quilòmetres de longitud.
L’objectiu d’aquest prolongament és descongestionar la GI-600 i la GI682, dues vies per on passen uns 20.000 vehicles
diaris. Està previst que pel
nou tram hi circulin diàriament 9.000 vehicles. El
Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) va publicar
ahir l’aprovació definitiva
del projecte, amb l’objectiu d’impulsar posteriorment la programació de
les obres. La futura via estarà formada en la major
part del recorregut per
tres carrils, dos de pujada i
un de baixada, separats
per una mitjana per afavorir la seguretat viària. En
alguns trams s’han previst
dos carrils en tots dos sentits per facilitar els avançaments de vehicles
lents. ■
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L’empresa
Pirotecnia
Hermanos Ferrández, de
Beniel (Múrcia), va ser
proclamada ahir al vespre
la vencedora de la 46a edició del Concurs Internacional de Focs d’Artifici de
la Costa Brava. Hermanos
Ferrández, amb 8.990
punts, va superar Accitana María (8.410), que
s’havia imposat els anys
2015, 2014 i 2013.
La comissió tècnica,
formada per vuit persones, incloent-hi el regidor
de Cultura i Festes de Blanes, Joaquim Torrecillas
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