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Comencen a regar els jardins de
Santa Clotilde de Lloret amb aigua
reutilitzada amb cinc anys de retard
Cada dia gasten 200.000 litres d’aigua en el reg que també s’ha estès al golf
LAURA JUANOLA / Lloret de Mar

● L’Ajuntament de Lloret ha estat
regant amb aigua de boca els jardins
de Santa Clotilde en els últims cinc
anys tot i tenir feta una xarxa per re-

Lloret té feta una xarxa per
reutilitzar l’aigua des del
2002. No obstant, no l’ha
pogut estrenar fins aquest
estiu. Faltava una inversió
de 150.000 euros per instal·lar dues bombes que
impulsessin l’aigua i la
Generalitat no les volia pagar. Finalment, passats
cinc anys, la Generalitat ha
acabat pagant i aquest és el
segon mes que els jardins
de Santa Clotilde es reguen amb aigua reutilitzada. També es rega amb aigua reutilitzada el golf de
Sant Pere del Bosch, que
fins ara també es regava
amb aigua de boca.
El Consorci de la Costa
Brava, de la Diputació, fa
aquests dies un seguiment
de la qualitat de l’aigua.
Lluís Sala, tècnic del consorci, ha explicat que la
qualitat de l’aigua és molt
bona, tant que una ingesta
accidental pel consum de
boca no suposaria cap problema. A més, ha explicat
que la presència de nitrogen i fòsfor de l’aigua serveix a les flors i plantes
com a adob.

gar amb aigua regenerada. La reutilització de l’aigua, però, no ha estat
possible fins aquest estiu, després
que la Generalitat pagués dues bombes que costaven 150.000 euros i que

serveixen per impulsar l’aigua. El
Consorci de la Costa Brava, que gestiona l’aigua, calcula que en ple estiu
cada dia es gasten 200.000 litres en
el reg dels jardins.

L’aigua del reg dels jardins es reutilitza després de tractar-la a la depuradora. / L.J.

L’Ajuntament de Platja
d’Aro reclama a Costes
l’elevador pendent al camí
de ronda de s’Agaró
JOAN TRILLAS
Castell-Platja d’Aro

● L’Ajuntament de Platja
d’Aro ha reclamant al Ministeri de Medi Ambient
que complexi el compromís de posar un elevador
per a persones de mobilitat
reduïda en unes escales del
camí de s’Agaró, segons
ha reconegut el regidor
d’Urbanisme, Antoni Cano. Segons el responsable
d’Urbanisme, l’acord amb
Costes és ferm i no hi hauria d’haver cap problema:
«Ara estem fent un seguiment del tema, perquè des
del ministeri se’ns va dir
que ja es posaria i que no
havia d’haver-hi cap problema. El que fem ara és
reclamar o millor dit, recordar el seu compromís»,
va destacar Cano.
El 2005 el PSC ja va
presentar una proposició
no de llei per instar l’Estat
a estudiar precisament la
millora de l’accessibilitat
al camí de ronda de s’Agaró. Les obres de reforma
del camí de ronda de

s’Agaró es van acabar el
2001, però malgrat això el
PSC i MIFAS van alertar
que no s’havia resolt bé
l’accessibilitat a persones
de mobilitat reduïda.
Un camí ple d’història
La història de s’Agaró va
començar el 1916, quan
Josep Encesa, industrial i
fariner, va permutar el
deute d’un flequer ganxó
per uns terrenys a la zona.
Després, aconsellat per
l’arquitecte Rafael Masó,
que es convertiria en el
dissenyador de la urbanització i de moltes de les
edificacions, va comprarne d’altres. Aquesta transacció i les inquietuds
d’Encesa van donar peu a
un projecte visionari: la
urbanització de s’Agaró i,
a la llarga, el vaixell almirall de l’hostal de la Gavina. Glamur, artistes de cinema, festivals de música,
publicacions pròpies...,
s’Agaró era un món a part,
que comptava ja amb un
gran camí de ronda.
PUBLICITAT

En ple estiu cada dia
s’utilitzen 200.000 litres
d’aigua reutilitzada provinent de la depuradora per
al reg dels jardins, quantitat que disminueix quan fa
menys calor. Fins fa poc,
el consum, però, encara
era major perquè la instal-

lació del reg automàtic als
jardins és de l’any passat.
Fins llavors, els jardins es
regaven amb mànegues.
Més endavant, es preveu
que la xarxa d’aigua reutilitzada arribi a d’altres indrets de Lloret, com ara les
zones verdes de Fenals.
PUBLICITAT
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CASA A L’ALT EMPORDÀ. REF. 176
Vil·la de pedra, estil masia, de 304 m2
construïts en un terreny de 1.300 m2 en gran
urbanització annexa a camp de golf. Amb 5
hab. (2 suites), 3 banys, 1 lavabo, xemeneia,
piscina, gas, a/c. Casa cantonera.
Bones vistes. Jardí.

UN ESTIL DE VIDA

Consulteu la nostra extensa oferta de finques

www.anticmasia.com

PLATJA D’ARO: 972 827 996 - 639 701 112

BARCELONA: 93 303 52 89 - 649 868 943
MASIES - GRANS FINQUES RÚSTIQUES - CASES DE LUXE
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LA CAPSA DE PANDORA
ESPAI D’ART I ARTESANIA
UN LLOC PER GAUDIR DE L’ART
I L’ARTESANIA AL BAIX EMPORDÀ
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Nou espai per gaudir de l’art i l’artesania a TOR, davant la Devesa de Tor,
on es pot trobar pintura, escultura de bronze, pedra i fang, i diversos
objectes d’artesania amb dissenys originals, com ara fanals, vidre, bijuteria,
mocadors de seda pintada, obres de forja i daurats.
Passatge del Mar, s/n. 17134 TOR. Tel. 972 78 06 28
111001-867101µ
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