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Mesuraran si l’extracció
d’aigua d’un pou de Caldes
danya les embotelladores
a El govern permet que l’Ajuntament obtingui 1,9 l/s del brollador de Repsol
a El consistori té interès que hi hagi un centre termal públic a l’antiga planta
Jordi Ferrer
CALDES DE MALAVELLA

La
direcció
general
d’Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat ha autoritzat
l’Ajuntament de Caldes de
Malavella a extreure fins a
un màxim d’1,9 litres d’aigua per segon del pou de
Repsol. L’extracció tindrà
lloc durant un període limitat –un mes, aproximadament– en el primer trimestre del 2018 i permetrà saber si l’acció municipal danya el cabal dels
pous de les embotelladores del poble.
Representants de Vichy
Catalan i Sant Narcís i de
l’Ajuntament –l’alcalde,
Salvador Balliu, i el regidor
d’Urbanisme, Sergi Mir–
es van reunir el 6 de novembre a Barcelona amb el
director general de Mines,
Pere Palacín, per avançar
en els acords de l’extracció.
Durant uns tres mesos, Mines instal·larà comptadors
precintats a tots els pous
per saber si quan el consistori extreu aigua la resta de
brolladors perden cabal.
Explotació provisional
En principi, la previsió és
que l’Ajuntament obtingui
del brollador de manera
progressiva fins a un màxim d’1,9 litres d’aigua per
segon, que serien abocats
a la riera. El consistori, as-
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Arribada des
Tió solidari
amb Càritas

Una imatge de les escales d’accés a la platea del Teatre de
Santa Coloma, el març del 2016 ■ QUIM PUIG

Detalls a Santa
Coloma sobre el
Teatre Catalunya
a L’Ajuntament inclourà en el concurs

de millora els suggeriments dels veïns
J. Ferrer
SANTA COLOMA DE FARNERS

Una foto recent dels terrenys de la planta de Repsol, on hi ha un pou d’aigua termal ■ Q. PUIG
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06.11.17

Va ser el dia que responsables del govern, l’Ajuntament i
les embotelladores es van reunir a Barcelona.

sessorat per una empresa
externa, demanarà al govern “una explotació provisional” de l’aigua de l’antiga planta en funció de
l’aprofitament que li sigui
concedit i un cop verificat
que no hi ha perjudici per a
les societats i els balnearis.
En una sentència del 30

La frase
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“L’extracció d’aigua
serà progressiva: mig
litre, un litre i fins a
arribar a un màxim
d’1,9 litres per segon”
Sergi Mir

REGIDOR D’URBANISME (CIU)

de desembre del 2016, el
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC)
va determinar que l’aigua
del pou de Repsol és d’utilitat pública i que, per tant,
l’Ajuntament en pot fer
l’explotació. El Tribunal
Suprem ha ratificat el veredicte del TSJC. ■

Impuls al sector i
complement de
l’oferta de salut
—————————————————————————————————

L’equip de govern considera
que l’explotació del pou de
Repsol, a l’entrada del poble,
a tocar de la GI-673, permetria tenir un centre termal i
hotels balneari al costat, diu
Balliu. El projecte –hi afegeix
el batlle– aportaria ingressos
al consistori i llocs de treball a
Caldes. L’edil d’Urbanisme,
Sergi Mir, valora que el centre
públic “seria un complement
de l’oferta de salut i benestar”
i significaria una reactivació
urbanística en el sector.

L’Ajuntament de Santa
Coloma de Farners ha convocat per demà al vespre
(a les 19.30 h) un acte informatiu a l’Auditori per
donar detalls del procés de
remodelació del Teatre
Catalunya. L’equipament,
tancat des del desembre
del 2015, serà reformat a
mitjà termini, i l’equip de
govern (ERC i MES) exposarà el procés que ha de
conduir fins a la reforma,
que inclou un conveni
amb el Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya
(COAC).
Un estudi dels serveis
tècnics de l’Ajuntament
aconsellava el novembre
del 2015 el tancament del
Teatre Catalunya a causa
de les greus deficiències
en accessibilitat, evacuació, extinció d’incendis,
instal·lació elèctrica i climatització. L’equipament
requeria –segons un càlcul inicial– una inversió

d’un milió d’euros, sense
incloure cap actuació per
resoldre els defectes en
eficiència i la climatització. Allò va fer desistir el
consistori d’iniciar la rehabilitació del teatre.
Qüestionari en línia
El 2016 l’Ajuntament va
signar un conveni amb el
COAC, que donarà suport
en la redacció de les clàusules del concurs de remodelació de l’espai. A partir
de l’acte de demà, l’Ajuntament obrirà un qüestionari en línia fins al 8 de gener
perquè els veïns puguin
aportar suggeriments per
a la rehabilitació del Teatre Catalunya, construït el
1978 i que inicialment era
una sala de cinema.
El conveni amb el COAC ha costat uns 22.000
euros a l’Ajuntament, segons havia detallat l’antic
responsable de Cultura,
Jordi Armengol, rellevat
per l’alcalde, Joan Martí, a
partir del març. Armengol
havia plegat al febrer. ■

Volen distingir els hotels
amb compromís laboral

—————————————————————————————————

Es Tió de Blanes ja és al seu
lloc, al carrer Muralla, davant
del casal La Cooperativa, i els
nens i nenes el poden anar
engreixant fins al dia 24. Es
Tió va arribar diumenge, precedit d’una cercavila, i preferentment se li ha de portar arròs, pasta, oli, llegums, conserves i sucre. Tot el menjar
que no es cruspeixi s’anirà a
lliurar a Càritas. ■ AJ. BLANES

Redacció
LLORET DE MAR

El regidor d’En Lloret Sí
Se Puede, Paulino Gracia,
portarà al ple de dilluns
una moció perquè l’Ajuntament promogui la població com a destinació “social i laboralment sostenible”. Això es faria creant,
per mitjà de Lloret Futur,

un distintiu de qualitat
per reconèixer els establiments turístics que ofereixen “una qualitat del servei juntament amb una
qualitat de les condicions
laborals dels treballadors”, i s’ha fet pensant sobretot en les cambreres de
pisos. En el text també es
proposa instar els establiments turístics a desenvo-

lupar un programa d’accions específiques sobre
seguretat laboral i prevenció de riscos laborals “sobre la base d’estudis fets
pels tècnics de prevenció
de riscos laborals sobre les
càrregues de treball (...) de
les cambreres de pisos fet
en una àmplia mostra
d’establiments
hotelers”. ■

