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El jove de Roses
Roger Viusà guanya a
Londres el campionat
d’Europa de sommeliers
S.G-A. / Roses

El jove de Roses Roger
Viusà ha estat proclamat el
millor sommelier professional d’Europa en el concurs European Best Sommelier, que s’ha celebrat
aquesta setmana al prestigiós London Hilton on
Park Lane Hotel. En la
gran final de dijous, Viusà
se les va haver contra els
italians Andrea Gori, sommelier informàtic i de la
Trattoria de Burde de Florència, i Gabriele Rappo,
que treballa al Wonder Bar
del Megastore Selfridges
d’Oxford Street, de Londres. Gori va quedar classificat en segona posició.
En el concurs, els tres finalistes van haver de corregir
una carta de vins, fer una
degustació i fer el maridatge de menjar amb vins i
una prova pràctica de servei, tot en una llengua que
no fos la pròpia (ni l’oficial de l’Estat, en el cas del
rosinc). Ell ho va fer en
francès, que parla amb
molta fluïdesa. Viusà va
trencar un mite, una llarga
tradició de guanyadors italians, alemanys i nòrdics.
El repte que té ara és entrenar-se per al concurs el millor sommelier professional del món 2008, aquest
mes de maig a Roma. La
gran final se celebrarà el
24 de maig al Grand Hotel
Parco dei Principi, just al
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Es dobla gairebé el nombre de
passatgers del transport públic
d’Olot, la majoria joves i jubilats
El servei va traslladar 93.360 persones durant el 2007

EL CAMPIÓ

●

JORDI CASAS / Olot

El Transport Públic d’Olot (TPO) va
traslladar quasi el doble de passatgers el
primer mig any de funcionament després
de la renovació del servei. De 52.980
●

ROGER VIUSÀ

Va néixer a Roses
l’11 de gener del
1978. Campió
d’Espanya de
sommeliers 2007
costat de Villa Borghese.
La carrera de Roger Viusà
va començar a les Terrasses, de Roses, va passar al
Motel Empordà, de Figueres, i al Celler de Can Roca, de Girona. Des del
2004 és al restaurant Moo,
de l’hotel Omm de Barcelona. Viusà ja va guanyar
el campionat d’Espanya
de sommeliers el dia 7 de
novembre del 2007 a Girona. D’altra banda, la
Worldwide
Sommelier
Association (WSA), l’Associació Mundial de Sommeliers, va proclamar el
català Juan Muñoz Ramos, president de la Unió
d’Associacions Espanyoles de Sommeliers i vicepresident de la WSA, millor tastador comunicador
del vi i del menjar.

El juliol passat va entrar en
servei el Transport Públic
d’Olot renovat amb més línies, més viatges i més freqüència de pas i establint
la terminal d’autobusos
com a centre neuràlgic de
tota la xarxa. La inversió
també es va incrementar
substancialment. I els resultats avalen aquesta
aposta, perquè el TPO va
transportar durant el 2007
un total de 93.360 passatgers, un 76,2 per cent més
que durant l’any anterior.
Si s’hi afegeix el transport
escolar obligatori, aquesta
xifra puja fins als 115.601.
La línia A, que uneix les
Tries amb Bonavista, és la
que té més usuaris, una
mitjana d’entre 400 i 500
que, els dies de mercat setmanal, puja a més de 500.
Les altres tres línies tenen
una mitjana de viatgers
propera als 400, tot i que la
línia B –entre Sant Miquel
i el Pla de Dalt– es va acostant a les xifres de la primera. La C és la que uneix
les Tries i l’Hostal del Sol,
i la D, la terminal d’autobusos amb el barri de Sant
Pere Màrtir.

usuaris del 2006, es va passar als 93.360.
Els joves i els jubilats són els que més el
fan servir i la majoria d’usuaris utilitzen
targetes multiviatge, cosa que contribueix
a la puntualitat dels autobusos.

El regidor de Via Pública, Antoni Bach, va afirmar ahir que l’Ajuntament
està gratament sorprès per
la resposta favorable dels
ciutadans, als quals va felicitar públicament per l’aposta que han fet pel transport públic. Bach també es
va manifestar molt satisfet
per l’elevat nombre de
passatgers que utilitzen les
targetes multiviatge –només un 12 per cent, segons
ell, van comprar el bitllet
senzill al desembre–. El
regidor hi va afegir que
l’ús de les targetes multiviatge contribueix a millorar les velocitats de recorregut i a fer que els autobusos siguin més puntuals.
«Tot plegat ens demostra
que la política de targetes i
el seu cost són adequats»,
va concloure.
El preu del bitllet senzill
és de 0,75 euros; el de la
targeta multiviatge, de
0,48 per viatge; el de la targeta jove, de 0,28 euros, i
el de la bonificada, de 0,07
euros. Hi ha abonaments
anuals de 155 euros, sense
bonificar, i de 25 euros,
bonificats.

Revisen el
pacte de
mobilitat
● L’Ajuntament d’Olot
ha posat en marxa un procés participatiu, encarregat a l’empresa Neopolis,
per revisar i actualitzar el
Pacte de Mobilitat. El dilluns passat va reunir els
representants polítics i
d’entitats que el 2003 van
participar en el debat i la
redacció de les vint accions del pacte per informar-los. Els signants del
pacte són els representants
de tots els grups polítics
amb representació al consistori, els dos anteriors regidors de Mobilitat, l’enginyer tècnic municipal i
representants de la policia
municipal, del RACC, de
les associacions de veïns i
de la federació d’associacions de veïns, de l’ONCE, de Mifas, dels casals
de la gent gran, de Teisa i
Olivet i dels taxistes. Els
pròxims tres dilluns revisaran les accions i intentaran consensuar un nou text
que passarà pel ple.

Santa Cristina d’Aro destinarà la
meitat del pressupost a inversions,
i preveu fer una sala polivalent
JOAN TRILLAS
Santa Cristina d’Aro

왘 Exposició i subhasta a Banyoles contra la MAT. Dinou pintures, escultures i dibuixos pertanyents al fons de
la plataforma No a la MAT s’exposen aquest mes a la sala
d’art Estudi d’Arquitectura, de la plaça de les Rodes de
Banyoles. El dia 29 les subhastaran. La selecció inclou
peces de Leonard Beard, Fernando Khan, Azagra i Xicu
Cabanyes (a la foto, en primer terme). Els preus de sortida van des dels 50 euros fins als 800 euros. La recaptació
servirà per cobrir les despeses de la plataforma. / R.E.

● L’Ajuntament de Santa
Cristina d’Aro va aprovar
dijous en el ple el pressupost per aquest any, que
puja a 13.702.896 euros,
dels quals es destina aproximadament la meitat,
6.455.223, a inversions. El
pressupost es va aprovar
amb els vots a favor de l’equip de govern, del PSC i
ERC, i el vot en contra de
CiU, a l’oposició, que va
criticar les inversions. El
pressupost ha estat consensuat amb el consell de
ciutadans d’acord amb el
Reglament dels Pressupostos Participatius, que
impulsa
l’Ajuntament
cristinenc.
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LES XIFRES

왘 Construcció d’una
sala polivalent que
serà un auditori i
també un teatre
2.100.000 euros
왘 Pla d’adequació
de la il·luminació
103.000 euros
왘 Nova biblioteca
880.000 euros
왘 Projectes
urbanístics i
arquitectònics
550.000 euros

Pel que fa a les inver-

sions, el govern manté la
construcció d’una sala polivalent (auditori i teatre)
com una de les seves principals apostes. Aquesta,
juntament amb el projecte
–no inclòs en aquest pressupost– de fer un ajuntament nou, són dues actuacions que consideren necessàries. Una altra de les
incorporacions en el pressupost és la previsió de fer
una nova biblioteca municipal.
Transport interurbà
El ple també va aprovar
la pròrroga del servei interurbà de transport amb
l’empresa Sarfa amb una
despesa
màxima
de
20.000 euros.

ERC de Banyoles
acusa el govern
municipal de fer
«política
d’aparador»
El grup municipal d’ERC a l’Ajuntament de Banyoles,
a l’oposició, ha publicat un altre lliurament
del seu butlletí, En veu
alta, que havia començat a distribuir durant
l’última
campanya
electoral. Entre els seus
continguts destaca un
article del portaveu municipal, Joan Julià, en
què acusa el govern local (de CiU i el PSC) de
fer una «política d’aparador», de voler que
Banyoles sigui una ciutat «adormida» i de ser
«poc dialogant». En
una altra secció s’analitza en clau crítica el
tractament que es dóna
al comerç i el fet que es
permeti l’obertura de
bars a la plaça de les
Rodes. / R.E.

● Banyoles.

Una altra edició
de l’aplec
de Sant Mer
● Vilademuls. L’aplec de
Sant Mer, una tradició
medieval que es va recuperar ara fa vuit anys,
es torna a celebrar
aquest diumenge. La
festa comença a dos
quarts d’onze, amb el
Campionat de l’Home
més Fort. Després hi
haurà sardanes, la missa i sortejos. L’opuscle
que s’edita amb motiu
de l’aplec aquest any
reprodueix un diari escrit al segle XVIII per
un veí de Sant Esteve de
Guialbes. / R.E.

La consellera
Capdevila, en un
acte d’ERC a
Porqueres
● Porqueres. La consellera Carme Capdevila
va acompanyar el cap
de llista d’ERC per Girona a les generals,
Francesc Canet, en un
acte amb una seixantena de simpatitzants que
va tenir lloc ahir al vespre al Centre Cívic de
Porqueres. Capdevila
va insistir en el concepte que cal que ERC sigui decisiva a Madrid
per aconseguir per a
Catalunya, per exemple, fons addicionals de
la llei de la dependència
o dignificar les pensions de viudetat. / R.E.

