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J.A.G., Tordera.

L’Aplec de Sant Ponç, que es va
celebrar ahir a Tordera, va
prohibir en aquesta edició la cuina amb fogons de gas fora de les
àrees habilitades. La mesura,
que es va portar a terme a causa de l’alt risc d’incendis d’aquest any, es va completar amb
l’organització de quatre espais
amb foc controlat i carbó per a
totes les persones que volien
cuinar amb brasa. En aquest
sentit, la Comissió de Festes va
recordar el compliment de la
normativa vigent de prevenció
d’incendis de la Generalitat, que
no permet fer foc al bosc.
Els actes de la festa local, que
van ser organitzats per la Comissió de Festes i la regidoria
de Festes de l’Ajuntament, van
aplegar milers de veïns als voltants del paratge de l’ermita torderenca. Un dels actes més participatius va ser l’arrossada popular, en la qual enguany una
trentena d’establiments locals
van cedir ingredients pel dinar.
Més de dues mil persones van
degustar les racions que va preparar la Comissió de Festes, al
voltant de les dues de la tarda.
No obstant això, la festivitat
de Sant Ponç es va obrir a tres
quar ts de dotze del matí, amb
una caminada, que va sortir des
de de la finca Can Freixes, per
acompanyar els gegants de Tordera fins a l’ermita de Sant
Ponç. A les dotze del migdia es
va celebrar la tradicional benedicció de les roses, que va donar
pas a l’ofici solemne amb l’acompanyament de la Cobla Costa Brava, que una hora més tard
va interpretar tres sardanes.
Després de la celebració religiosa es va portar a terme 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.
Les activitats es van reprendre a la tarda. Així, a partir de
dos quarts de cinc de la tarda va
tenir lloc l’acte litúrgic de la celebració de la paraula i seguidament es van organitzar activitats
infantils a l’esplanada de l’ermita. Una nova audició de sardanes amb les cobles Costa Brava
i Termalenca, a les cinc de la tarda, va tancar el programa d’actes d’enguany.
La festivitat va comptar amb
un gran nombre d’assistents,
entre ells l’alcalde del municipi,
Joan Carles Garcia (CiU),
regidors del consistori torderenc i veïns de totes les edats.
Alguns, com els alumnes de l’escola municipal, van aprofitar l’afluència de públic, a la qual va
contribuir el bon temps, per
vendre números per al viatge de
final de curs.
Jordi Meléndez, Riudellots.

L’Ajuntament de Riudellots de la
Selva adequarà el marge de l’Onyar que està comprès en el tram
de la carretera de Caldes fins a la
zona de l’estació de Renfe amb
l’objectiu de convertir aquest espai en la primera via verda del municipi. Amb tot però aquesta no és
l’única actuació que el consistori
de Riudellots té previst executar
en els pròxims mesos respecte a

Es portarà a
terme al tram entre
la carretera i
l’estació de Renfe
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TORDERA

L’alt risc d’incendi forestal obliga a prohibir
cuinar amb fogons a l’Aplec de Sant Ponç
Uns 30 establiments donen aliments per l’arrossada popular que reuneix milers de veïns

IRIS

ARROSSADA. La Comissió de Festes va preparar unes 2.000 racions per a tots els veïns que van celebrar la festa local a l’ermita de Sant Ponç.

IRIS

GEGANTS. Van participar a una caminada des de la finca de Can Freixes.

IRIS.

IRIS

JOCS INFANTILS. Un castell d’inflables va ser el centre de jocs dels infants.

TIMBALERS. L’animació musical va acompanyar la celebració.

RIUDELLOTS DE LA SELVA

L’Ajuntament adequarà el marge
de l’Onyar per fer-hi una via verda
Les tasques de millora s’allargaran fins al proper mes de juliol
la millora de l’entorn i els espais
de la població.
La regidora de Medi Ambient
a l’Ajuntament de Riudellots de la
Selva, Carme Camps, ha explicat
que el projecte inicial preveu una
actuació entre la carretera de
Caldes i l’estació de Renfe de for-

ma que es converteixi en un espai per passejar-hi a peu i amb bicicleta.
En aquest sentit, Camps ha exposat que entre les tasques que
s’hi realitzaran per a la seva millora hi ha la neteja de la zona, l’anivellament del ferm del marge

així com la instal·lació d’una barana de protecció al costat del riu
Onyar.
D’altra banda, la regidora de
Medi Ambient, Carme Camps, ha
manifestat que «el consistori té
previst realitzar una neteja acurada a la llera del riu Onyar d’a-

cord amb les directrius de l’ACA ».
Finalment, Camps ha destacat
que «després de la reunió mantinguda amb l’ACA on els seus responsables ens van donar el vistiplau a aquesta actuació, les tasques de millora d’aquest espai natural s’iniciaran el 16 de juliol».
Les tasques de millora d’aquesta zona, que comprèn un total de 700m2, s’allargaran fins a finals del mes de juliol.

La zona comprèn
una distància
d’uns 700 metres
quadrats
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