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FESTES

Un estudi econòmic situa Blanes com el
principal atractiu comercial de la Selva

Tordera es
prepara per
celebrar demà el
tradicional aplec
de Sant Ponç

✓ Té prop d’un miler d’establiments que es concentren, principalment, al
nucli antic i a la franja litoral ✓ Han augmentat el nombre de botigues a la vila

IRIS

BOTIGUES. El nucli antic és una de les principals àrees comercials del municipi selvatà.
J.Alonso, Blanes.

Blanes és la ciutat comercial
més important de La Selva. Així
ho afirma un estudi socioeconòmic elaborat per l’empresa
Activa Prospect, per encàrrec
de l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Blanes.
Segons assenyala l’informe, el
comerç al detall és un dels sectors més dinàmics del municipi
i compta amb prop d’un miler
d’establiments. Aquests es concentren en el nucli antic, la franja litoral i la zona de l’avinguda

OPINIÓ

de l’Estació i l’avinguda d’Europa on «també s’enregistra un
oferta comercial considerable».
D’aquesta manera, l’estudi
apunta l’existència d’unes zones
d’especialització comercial que
estarien conformades per l’avinguda Estació, l’avinguda
Joan Carles I, el carrer Ample,
el carrer Mas Enlaire, el carrer
Muralla, l’avinguda d’Europa, el
carrer Anselm Clavé, el carrer
Cristòfol Colom, el carrer Mercaders i el carrer Raval.
Tanmateix, l’informe també

es fa ressó de les dades publicades per l’Anuari Econòmic i
Comercial de la Fundació La
Caixa, que determinen que Blanes és municipi capçalera d’una
de les subàrees comercials i de
l’àrea comercial de Girona. En
aquest sentit, aquesta investigació situa Blanes en primer
lloc pel que fa a termes d’atracció de població, amb un total
d’una capacitat d’atracció sobre
109.461 persones (32.925 persones corresponents als habitants del municipi i 76.535 per-

EDUCACIÓ GASTRONÒMICA M.MONTSERRAT Medalla Cufí

Nens i nenes obesos
l dia 27 d’abril,
vaig entrar en
un forn-pastisseria de Blanes per
comprar bombons
per convidar – era el
meu sant–. Dels
bombons i altres llaminadures
per l’estil, al meu entorn en diem
«pecats», o també «moments».
M’explicaré: ja fa anys vaig sentir dues sentències del saber popular que em vaig guardar al fons
de la consciència i que més d’una vegada he tret a la llum.
Una de les sentències era:
«tot allò que és bo, o és pecat o
engreixa».
I l’altra: «Un moment al paladar i tota la vida a la cintura».
De tant en tant, però, tots sabem que «pecar» és molt sa. De
tant en tant i amb mesura. A la
pastisseria em vaig topar amb
una dona amb dues nenes petites, que anaven –vaig suposar–
a comprar l’esmorzar. Vaig parar l’orella i vaig veure amb els
meus propis ulls que, en lloc de
comprar un bon croissant o ensaïmada «artesans», que, al capdevall, hauria pogut considerarse com un pecat venial, les cria-
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tures van escollir un «bollito»
ple de xocolata de dubtosa procedència, d’aquelles amb grasses que vagi a saber d’on han
sor tit, amb colorants, conservants i tots els «ants» que hom
pugui arribar a imaginar. La
mare va pagar el gust i les ganes per aquella porqueria i es va
quedar tan ample. Les criatures
feien uns quants quilos més del
que hauria estat desitjable, així,
a ull.
No sé si recordeu que fa un
any aproximadament, vaig escriure sobre una noia en tractament per l’anorèxia... Espero i
desitjo que aquestes nenes,

➾ «Vaig llegir que
els instituts
canviarien les
pastes de les
màquines
expenedores per
fruita fresca. Si es
fa bé, tindrà futur»

quan tinguin 10 o 11 anys i s’adonin que són obeses, no cometin l’error contrari del que
estan cometent en l’actualitat, a
causa, segurament, d’una desídia per par t de la mare en un
tema tan important com és l’alimentació de la seva família.
Al diari del mateix dia, per
acabar-ho d’adobar, em vaig trobar un article on es recorda que
«l’obesitat substitueix el tabaquisme», tot i que en el mateix
article s’afirma que la gent està
cada cop més conscienciada
amb la prevenció de l’obesitat.
Vaig llegir, tampoc no fa gaire, que alguns instituts canviarien les pastes de les màquines
expenedores, per fruita fresca.
És clar que la fruita «caduca»
molt abans que la bolleria industrial, però, si es fa bé i es
consciencia tothom, suposo
que pot tenir futur. No sé si els
instituts de Blanes es plantegen
aquesta idea, però no m’estranyaria, ja qu en moltes altres coses bones han estat pioners.
Espero que tots plegats
aprenguem a pecar menys o a
pecar millor (gastronòmicament parlant, és clar...)

Jordi Meléndez, Tordera.

La població de Tordera es
prepara per celebrar, un any
més, l’aplec de Sant Ponç del
proper 11 de maig. Com cada
any, la comissió de festes està
organitzant els actes tradicionals de la festa local que donaran cita a milers de torderencs als voltants del paratge
de l’ermita torderenca.
Els actes de Sant Ponç començaran a tres quar ts de
dotze del matí, quan totes les
persones que ho desitgin podran acompanyar a peu els
gegants de Tordera fins a l’ermita de Sant Ponç. Se sortirà
de la finca de Can Freixas. A
les dotze del migdia hi haurà
la tradicional benedicció de
les roses, seguidament es
farà l’Ofici solemne amb l’acompanyament de la cobla
Costa Brava, la processó per
l’esplanada de l’ermita amb la
participació de la Colla de geganters i grallers de Tordera
i el cant dels goigs de Sant
Ponç.
A la una del migdia hi haurà
la interpretació de tres sardanes per la mateixa cobla i a les
dues tindrà lloc l’arrossada
popular per a més de dues mil
persones.
A par tir de dos quar ts de
cinc de la tarda tindrà lloc
l’acte litúrgic de la celebració
de la paraula i seguidament
es faran activitats infantils a
l’esplanada de l’ermita.
Finalment, a les cinc de la
tarda hi haurà una nova audició de sardanes amb les cobles Costa Brava i Termalenca.

sones dels municipis veïns).
D’aquesta manera es situa líder
per sobre d’altres municipis
capçaleres de subàrea de la mateix àrea comercial com Banyoles, la Bisbal d’Empordà, Palafrugell i Torroella de Montgrí.
Igualment, l’estudi de l’empresa Activa Prospect assenyala un increment en el nombre
de botigues a Blanes. En aquest
sentit, destaca que el sector
(inclòs reparacions) va generar
1.354 llocs de treball a Blanes
l’any 2004. Aquest, que representa el 21,6% dels llocs de treball al municipi, va enregistrar
un increment dels llocs de treball al municipi durant el període 2001-04 amb la creació de 85
nous llocs, un 6,7% més.
Segons va explicar el director
de l’estudi, David Moreno,
«aquesta capitalitat d’atracció
comercial ja s’està exercint amb
altres serveis públics». En aquest
sentit, va apuntar els serveis d’atenció de l’administració pública, defensa i seguretat social
obligatòria i l’Educació, que representen el 14,8% i el 12,6% dels
llocs de treball, respectivament.
Igualment, l’informe també
destaca al subsector d’altres activitats empresarials com el més
important pel que fa a llocs de
treball.
Aquest subsector, que representa un 18,3%, aglutina les activitats jurídiques, de comptabilitat, auditoria, assessoria fiscal,
consulta i assessorament sobre
gestió empresarial i ser veis tècnics d’arquitectura i enginyeria,
entre d’altres.

SANTA COLOMA DE FARNERS

Maria Masferrer i Dolors
Roca guanyen els principals
premis de la mostra de flors
Anna Pagès obté el guardó a la millor rosa
Jordi Meléndez, Santa Coloma.

Diumenge a les set de la tarda
es van atorgar els premis del
concurs de Flors de Santa Coloma de Farners, una iniciativa
que es va recuperar l’any passat
dins el marc de l’Exposició de
Flors de la població.
Els premis van recaure en els
següents participants: millor
planta interior (Maria Masferrer), millor ram de flors silvestres (Dolors Roca i Josep Gironés), millor rosa (Anna Pagés),
millor composició de roses (Ma.
Àngels Juvany), millor test amb
flor (Rosa Pont) i millor cactus
(Salvador Coll). Les prop de 250
plantes que es van presentar al
concurs es van poden veure dins
la capella dels Dolors durant tot
el cap de setmana. Enguany,
com a novetat, es presentava
l’enjardinament de diferents indrets amb una mateixa flor i color. La flor triada va ser la Begònia i el color el vermell.

D’altra banda, pel que fa a aspectes culturals de la població
de Santa Coloma, la biblioteca
municipal Joan Vinyoli celebra
avui una altra edició de L’Hora
del Conte. Una iniciativa on els
més petits poden gaudir de lectures teatralitzades de textos
pensats per a infants. En aquesta ocasió s’ha escollit com a fil
conductor El Quixot coincidint
amb l’any internacional d’aquesta obra literària de Cervantes. El títol de muntatge és El
Quixot a cavall de la música del
Renaixement. És una iniciativa
pensada per a nens i nenes a partir de quatre anys i combina la
paraula amb la música. La interpretació instrumental és a càrrec de Francesc Tomàs, Panxito, i serà a partir d’instruments
de corda d’època com el llaüt i la
guitarra barroca. La interpretació teatral anirà a càrrec de dos
actors de l’escola teatral El
Galliner.

