|

34 Comarques Gironines

| ALT I BAIX EMPORDÀ / SELVA

Es cremen 1,5 ha a
Sant Pere Pescador
SANT PERE PESCADOR

Quatre dotacions dels
Bombers de la Generalitat
van actuar ahir, després
de rebre l’avís poc abans
de la una del migdia, per
extingir un foc en un camp
a Sant Pere Pescador. Les
flames van acabar cremant una superfície d’1,5

hectàrees de rostoll, a més
de dotze bales de palla, un
tractor i una màquina embaladora.
Malgrat això, els efectius van poder controlar el
foc amb relativa rapidesa i
el van donar per extingit
després de remullar les bales fumejants i encarregar
la supervisió davant alguna possible revifada. ■
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Més gastronomia i oci per als
petits a La Santa cristinenca
a El recinte de lleure de Santa Cristina d’Aro obrirà ininterrompudament des del
divendres 19 de juliol fins al 25 d’agost a Estarà ambientat en un bosc encantat
Emili Agulló
SANTA CRISTINA D’ARO

La tercera temporada de
La Santa, el recinte lúdic
amb restauració, parades
d’artesania i espectacles al
Santa Cristina Horse
Club, arrencarà el divendres 19 de juliol – i amb activitat cada vespre, de 18 a
1 hores– i estarà obert fins
al 25 d’agost. Entre les novetats, el seu responsable,
Julio Rico, avança que
aquest cop “hi haurà una
aposta
destacadíssima
per les activitats infantils,
amb parcs d’aventura
suspesos entre arbres, actuacions i els diumenges
com a dia setmanal dels
nens”.
Després de dues edicions, l’essència d’espai a
l’aire lliure que combina
gastronomia, petit comerç
i entreteniment es manté,
però hi van polint detalls,
com ara l’ambientació, que
aquest cop inclourà més
verd i racons de bosc encantat. Malgrat això, Rico
destaca que en el pla gastronòmic combinaran el
“culte a la Mediterrània i al
peix” en diverses preparacions. No hi faltaran dos

El recinte cristinenc de lleure estival de La Santa, en la segona edició, l’any passat ■ E.A.
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s’estrena, en divendres a la
tarda, la tercera temporada
del recinte lúdic La Santa, fins
al 25 d’agost a Santa Cristina.

restaurants chill-out d’inspiració japonesa, i la interculturalitat també bascularà cap a la cuina de tradició àrab i les seves espècies
al Noor, amb trajectòria reconeguda a França.
Entre els canvis, han

mirat de delimitar també
la separació entre les sis
zones de restauració i la
resta d’espais comercials. I
incorporen els còctels de
Coque Alonso, de González Byass, a l’exclusiva zona Village, on els maridarà
amb diverses especialitats
de menjar.
Pel que fa a l’accés al recinte, continuarà sent gratuït amb tarifa de 5 euros
per vehicle si s’estaciona
als pàrquings gestionats
per La Santa, per bé que
enguany la taxa inclou dret
a una consumició de refresc o cervesa en qualsevol establiment. ■

Ella Baila Sola
per obrir i Miki,
el 29, en el cartell

—————————————————————————————————

Sense pretensió de contraprogramar els festivals musicals de la comarca, cada nit
La Santa oferirà actuacions
de música en viu. I en la inauguració del dia 19 hi haurà un
concert gratuït d’Ella Baila
Sola. Ahir també van confirmar la presència de Miki, darrer representant a Eurovisió,
el 29 de juliol en la vetllada
Los 40 Pop La Santa, amb el
concert del grup Los Búhos.

La CUP critica el
govern per la
tala de la C-32
a La diputada Natàlia

Sánchez dona suport
als opositors a les
obres de l’autopista

J. Ferrer
LLORET DE MAR

El grup de la CUP-Crida
Constituent al Parlament
de Catalunya va voler donar suport ahir al matí als
opositors de l’autopista C32 entre Tordera (Maresme) i Lloret de Mar que vol
executar la Generalitat.
La diputada figuerenca
Natàlia Sánchez va ser
ahir a Lloret i va criticar

“la política de fets consumats” del departament de
Territori i Sostenibilitat i
l’empresa Abertis.
Juntament amb regidors de la CUP de Lloret i
Blanes –no formen part
del ple– i de Malgrat de
Mar i Tordera (Maresme),
Sánchez va lamentar que
la Generalitat i Abertis executin els treballs a Sant
Pere del Bosc, entre altres
punts, sense tenir “l’actitud de prudència” que pertocaria –va dir– pel fet que
el començament del primer projecte va ser suspès
de manera cautelar pel
TSJC –ara el govern n’ha

La diputada Natàlia Sánchez, de blau, ahir oposant-se als
treballs de les màquines per fer la C-32 ■ ATUREM LA C-32

enllestit un altre.
A tocar d’una màquina
que forada la soca dels arbres, que Sánchez i altres
integrants de la C-32 van
intentar aturar, l’exedil de
Figueres va recordar que
la setmana passada havia
interpel·lat al Parlament
el conseller Damià Calvet,
de qui va criticar que hagués vinculat l’augment
del risc d’incendi amb
l’oposició dels detractors,

va dir. Sánchez també va
recordar que l’abril del
2016 en una consulta ciutadana a Blanes i a Lloret
l’oposició a la infraestructura s’havia imposat.
Fonts d’Aturem la C-32,
integrada a la plataforma
SOS Costa Brava, critiquen que la Generalitat i
Abertis defensin el perllongament i no millorin el
trànsit rodat entre Blanes, Lloret i Tordera. ■

