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La Fira permetrà veure la
magnòlia més gran d’Europa
La família Garolera obre les portes del seu jardí botànic privat
Esteve Puig, Arbúcies.

IRIS

INAUGURACIÓ. Representants culturals i veïns van assistir a l’acte.

Tordera inaugura una
nova biblioteca amb uns
1.200 metres quadrats
L’equipament incorpora ordinadors de consulta
Jordi Meléndez, Tordera.

El diputat de Cultura de la Diputació de Barcelona, Carles Ruiz,
la directora general de Cooperació Cultural de la Generalitat, Assumpta Bailac, i l’alcalde de Tordera, Joan Carles Garcia, van
inaugurar ahir la nova biblioteca
de Tordera, situada al carrer de
Joan Maragall.
Al mes d’octubre de 2003 l’Ajuntament de Tordera va aprovar
el projecte de la nova biblioteca
municipal, les obres de construcció de la qual es van iniciar al
gener de 2004 sota la coordinació
l’empresa pública municipal
TUA. L’empresa barcelonina
Proinosa, la mateixa que en el seu
dia va construir el pavelló poliesportiu municipal, va ser l’adjudicatària de la construcció de l’equipament, que ha estat finançat
per l’Ajuntament de Tordera i per
les subvencions concedides per
la Diputació de Barcelona i per la
Generalitat de Catalunya.

La nova biblioteca compta amb
un edifici amb planta baixa, de superfície total de 987 metres quadrats, i un altell de més de 300 metres quadrats. A la primera planta s’hi troba l’àrea general de lectura (de més de 300 metres quadrats), una àrea infantil de lectura, un espai amb ordinadors de
consulta per als usuaris, a més
del vestíbul, els sanitaris i l’arxiu
documental. A més, la planta baixa compta també amb un pati interior i una sala polivalent amb capacitat per a unes cent persones.
Aquesta àrea és d’accés lliure i es
troba separada de l’àrea de treball
i lectura.
Per altra costat, l’altell de la
nova biblioteca inclou una àrea
general de lectura i treball amb
connexió per a ordinadors de
consulta, un espai de suport, una
aula de formació, una àrea de treballs en grup amb dos ordinadors, un dipòsit de llibres i el despatx de direcció.

La població d’Arbúcies celebra
avui diumenge la Fira de l’Aigua, que fins a l’any 2003 s’havi vingut organitzant amb el
nom de Fira de Primavera del
Montseny. «Amb un afegitó sobre les aigües, gairebé són les
mateixes activitats però amb diferent denominació», ha manifestat Joan Badia, president de
l’Associació de Comerciants,
entitat que pel nombre d’afiliats pot considerar-se la més
emblemàtica de totes les que
col·laboren en aquest cer tamen organitzat per l’Ajuntament, el Consell Comarcal de
la Selva i la Diputació. A més,
l’hi donen suport l’Associació
de Turisme Rural i el Museu
Etnològic del Montseny.
I és que com cada primavera,
la vila torna a gaudir de l’esclat
de colors i aromes com a senyal
d’un nou cicle de bonança. Precisament és aquesta època la
més adient perquè els artesans
de la zona ofereixin a la plaça
de la Vila productes propis
del massís del Montseny tan
variats com els de pastisseria,
embotits, vins, ceràmica, fusta,
paper i formatges, entre altres.
Tots aquests articles han estat
elaborats a partir de matèries
primeres d’immillorable qualitat i d’origen natural, amb un
procés al màxim de respectuós
amb el medi ambient que ressalten la importància del Parc
Natural del Montseny. També
hi ha una exposició fotogràfica,
instal·lada a la plaça de les
Olles, titulada «L’aigua al
Montseny», a càrrec de la secció fotogràfica del Centre Pa-

ESTEVE PUIG

FIRA. La mostra també acull productes artesanals del Montseny.

rroquial. A la sala de conferències del centre cultural municipal La Gabella, al migdia, es
presentarà l’informe de seguiment de l’estat socioecòlogic
de la riera d’Arbúcies, a càrrec
de Xavier Cazorla, coordinador
de l’obser vatori de la Tordera.
Posteriorment es farà una visita guiada per la riera i després
un tast gastronòmic del cargol
a la plaça de la Vila.
Ja a les quatre de la tarda hi
haurà una demostració de pesca sense mort al llarg del recorregut de la riera entre el gorg
Nou i la passera de Can Cornet;
a les sis hi haurà concert a l’església parroquial amb la Jove
Orquestra de la Selva i a les set
hi haurà tast de pastisseria artesana d’Arbúcies a la plaça de
la Vila.
Tanmateix, durant tot el dia,
la família Garolera obrirà les
por tes del seu jardí botànic
perquè tothom pugui contem-

plar arbres monumentals i molt
singulars, com la magnòlia més
gran d’Europa de 125 anys i
d’una circumferència de 3,92
metres, oriünda del sud dels
EUA, a més d’un cedre de l’Himàlaia, possiblement únic al
món pel color lila de les seves
pinyes. En aquest espai dendrològic de 3,5 hectàrees de superfície, situat a 300 metres sobre el nivell del mar i al darrere de la casa del mateix nom,
en el centre urbà d’Arbúcies, hi
conviuen 150 espècies diferents de vegetals gràcies a la
sèrie de microclimes que afavoreixen el vessant oriental del
Montseny. Aquí creixen arbres, flors i plantes subtropicals i de típiques de zones fredes com sequoies de gairebé
50 metres d’alçada, palmeres
brasileres i avets de les muntanyes properes al Mediterrani provinents de Grècia i Turquia.
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Trenta cambrers participen a la cursa de Blanes

Tordera difon el
repertori de la
Polifònica de
Puig-reig al Clavé

Només tres dones van córrer a la carrera, que es dividia en dues modalitats diferents
Jordi Meléndez, Blanes.

La Lliga Nacional de la Cursa de
Cambrers va arribar ahir a Blanes i va despertar una notable
expectació en els cercles professionals d’hostaleria. En total,
van participar a la cursa 30 cambrers, dels quals 22 van córrer
en la modalitat de 100 metres i
els 8 restants van participar a la
de 50 metres. De les 30 persones, només hi havia 3 dones.
Una d’elles va córrer a la de 100
metres i les dues restants a la de
50.
Els professionals de l’hostaleria van poder par ticipar inscrivint-se entre les quatre i les
cinc de la tarda a la mateixa
meta situada al passeig de Mar
(plaça Catalunya), escenari que
va ser cedit per l’Ajuntament. A
la cursa, organitzada per Cervesa San Miguel amb la col·laboració el Grup Disbesa, hi estaven convidats tots els cambrers de la província perquè poguessin participar i assegurarse, pel sol fet de prendre la sortida, un regal.
El guanyador de la Cursa de
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CURSA. Es va portar a terme al passeig de Mar de la localitat.

Cambrers de Blanes va rebre un
premi de 500 euros en metàl·lic,
a més d’una estatueta i una safata per a l’establiment que representi. El subcampió va rebre
un premi en metàl·lic de 300 euros, la safata i l’estatueta i el tercer percebrà 200 euros, la safata i l’estatueta en bronze que reprodueix la figura d’un cambrer
en plena cursa.

A l’activitat, podia participar
qualsevol persona major d’edat
que actualment exercís professionalment de cambrer i havia
de portar el seu uniforme habitual de treball. Els participants
van haver de recórrer una
distància de 100 metres sostenint per sota i amb una sola mà,
la safata amb una ampolla de
cer vesa oberta i dues copes ple-

nes, que van ser facilitades per
l’organització. De totes maneres, com a novetat més destacada d’aquest any hi havia una
nova categoría de 50 metres,
sensa límit de temps pel recorregut.
Durant la cursa no es podia
canviar la safata de mà i al participant que se li queien alguns
elements quedava desqualificat.
També es desqualificava aquell
que feia que l’ampolla o les copes es recolzessin a alguna part
del cos.
Es va establir un mínim de
cer vesa a la copa a l’arribada a
la meta perquè el temps aconseguit fos acceptat en la competició i els tres millors temps de
les semifinals van passar a la final.
Cervesa San Miguel va muntar una gran infraestructura publicitària al passeig de Mar que
va acompanyar la carrera, donant animació a la zona de competició. Precisament, molts
veïns de la població van situarse a primera fila per no perdre’s
detall de l’activitat.

C.González, Tordera.

L’endemà del dia de Sant Jordi, el teatre Clavé de Tordera
presenta un espectacle de música coral. L’actuació va a càrrec de la Coral Polifònica de
Puig-reig, una entitat fundada
l’any 1968 amb el nom de Coral Joventut Sardanista.
Les sopranos que interpretaran el repertori són Carme
Oliveras, Maria Gnóis, Constança Gil i Cristina Coma i
l’acte serà a les set de la tarda. Com a tenors hi haurà
Joan Sabata i Joan Rosell. La
Coral desenvolupa una intensa activitat a Catalunya i ha actuat a diversos indrets de l’Estat espanyol, la majoria de països europeus i també Israel,
Mèxic, Filipines, Venezuela i
els Estats Units. També ha actuat a diversos països asiàtics.
La Polifònica està reconeguda com a excel·lent intèrpret
de sardanes locals i ha fet
múltiples actuacions i diversos enregistraments junt amb
la prestigiosa cobla La Bisbal
de l’Empordà.

