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Diumenge, 7 d’abril del 2019

lleida

gastronomia polèmica

Centenars de persones visiten el Rumm
Festival tot i el veto a 14 camions restaurants

La Paeria diu que la prioritat és garantir la salut i un dels ‘food truck’ aconsegueix reobrir al presentar
la documentació || Els responsables de les caravanes anuncien mesures contra l’ajuntament
p.r

❘ lleida ❘ Centenars de persones
van visitar ahir a la tarda la setena edició del Rumm Festival
malgrat el veto de divendres de
la Paeria a quinze dels vint-itres food truck que ocupen des
de divendres els Camps Elisis
per no comptar amb el número
de registre sanitari.
La Guàrdia Urbana va inspeccionar ahir les caravanes
restaurant, fet que va motivar
el tancament voluntari de food
truck vetats divendres. Una
altra de les caravanes va poder obrir finalment després de
presentar el número de registre demanat i una es va negar a
tancar, la qual cosa va motivar
l’obertura d’un expedient sancionador per part de la policia.
Segons l’ajuntament de Lleida,
el número de registre li havia
estat negat prèviament a l’incomplir la normativa sanitària.
Davant de les queixes dels
responsables del food trucks,
el tinent d’alcalde Xavier Rodamilans va defensar que el més
important és “garantir les condicions de salut pública”. “Tenim l’obligació de salvaguardar
el benestar ciutadà. Per això
apliquem normatives de prevenció que evitin conseqüències
que poden arribar a ser gravíssimes.” A més, l’ajuntament va
dir que pretén “evitar casos com
el que va tenir lloc al Pride Barcelona, el dia 30 de juny, on hi
va haver 29 afectats, que van
requerir atenció hospitalària,
per un food truck que va servir
menjar ràpid”.
Els responsables de les caravanes van lamentar que “és
la primera vegada que ens trobem en aquesta situació, estem
indignats”. “Tots els vehicles
compleixen amb tots els requisits sanitaris. Aquest document

és obligatori tan sols per als establiments fixos, i malgrat tot,
cada food truck l’ha demanat al
respectiu ajuntament però fins
que no el rep poden passar anys.
És per aquesta raó que cada consistori els atorga una acreditació
perquè puguin treballar, però
pel que sembla a Lleida no serveix”, va explicar l’organitzador
del Rumm, Marc Tarrés.
“No tenim més remei que emprendre mesures legals contra
l’ajuntament”, per perjudicis,
va afegir. “Fa un any, les associacions de street food de Catalunya i el departament de Salut
vam elaborar una guia de bona
praxi per intentar regularitzar
el sector dels food truck i no
ens van dir que necessitàvem
un número de registre sanitari. No entenem per quina raó
el que li serveix al Govern no
serveix a Lleida”, va explicar en
aquest sentit el president de l’associació Catalunya Street Food,
Luis Fernández. L’organització
decidirà durant el matí d’avui si
obre les portes.

magdalena altisent

Els Camps Elisis es van omplir de gent ahir a la tarda.
magdalena altisent

en primera persona

Què opina del veto als ‘food truck’?
«Hem estat a Madrid, Barcelona o
Saragossa i no havia passat mai res.
Tenim el document conforme hem
demanat el registre sanitari i allà on
hem anat sempre ens ha servit.»
Jordi. food truck La mAfia Canalla

«Hem passat moltíssims controls
sanitaris sense cap problema. És
injust que per un fet burocràtic
hàgim de tancar i marxar. No són
conscients del mal que estan fent.»
Maribel. Food Truck la factoria

Un dels quinze ‘food truck’ que van haver de tancar ahir.

òscar mirón

trànsit emergències

Ferits en atropellaments
a Cappont i Pardinyes
redacció

❘ lleida ❘ Una jove i un nen van
resultar ferits ahir en sengles
atropellaments a Cappont i a
Pardinyes. El primer es va produir a les 6.09 hores a l’avinguda
Victoriano Muñoz, a Cappont.
Una dona de vint-i-tres anys
va resultar ferida de caràcter
menys greu, segons va informar el Sistema d’Emergències
Mèdiques (SEM).
Va ser evacuada a l’hospital Arnau de Vilanova amb un

traumatisme cranial i la fractura d’un braç. Al lloc dels fets
també van acudir Bombers de la
Generalitat i Guàrdia Urbana.
D’altra banda, un nen va rebre un cop lleu als voltants del
pàrquing del Barris Nord, on
ahir se celebrava el mercat setmanal de Pardinyes. L’accident
es va produir a les 10.39 hores
i fins al lloc va anar una ambulància del SEM. Els sanitaris
van realitzar una revisió al petit
i li van donar l’alta in situ.

trànsit

Nou accident a la
rotonda de l’Ll-11
amb la carretera C-13

Avinguda Victoriano Muñoz, a Cappont.

❘ lleida ❘ La rotonda que enllaça les carreteres Ll-11 amb la
C-13, a l’entrada a la ciutat
de Lleida pels Alamús, va registrar ahir un nou accident.
Els serveis d’emergència van
rebre l’avís a les 13.41 hores i
fins al lloc van anar el SEM,
Mossos i Bombers, encara
que aquests últims no van
arribar a intervenir-hi. Pel
que sembla, el sinistre es va
saldar amb danys materials.
Fa una setmana hi van instal·
lar bandes rugoses.

