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Judit Alonso, Lloret de Mar.

La població de Lloret de Mar
acull entre 500 i 600 casaments
anuals, segons va explicar el regidor de Comerç de l’Ajuntament, Víctor Llasera (CiU).
Aquesta dada, que es va donar a
conèixer a la presentació del segon Saló Nupccial 1+1, es refereix tant a les cerimònies religioses que s’ofereixen al municipi com als banquets nupcials
que es porten a terme als establiments lloretencs.
El Saló Nupcial 1+1, que se celebrarà els dies 7, 8 i 9 d’octubre,
celebra enguany la seva segona
edició i està avalada per les 5.000
persones que van visitar-lo l’any
passat. Entre les principals novetats d’aquest any destaca el
trasllat del lloc on es portarà a
terme. Així, mentre que l’any
passat es va habilitar un espai al
costat del pavelló municipal
d’esports, enguany el saló es desenvoluparà a la carpa del Gran
Palace, situat a la carretera de
Blanes a Lloret.
D’aquesta manera, es pretén
guanyar visibilitat i accesibilitat
a l’esdeveniment, segons van
argumentar els organitzadors.
Tanmateix, el canvi d’emplaçament permet guanyar uns 1.000
metres quadrats de superfície.
Aquest fet permetrà augmentar
l’espai dedicat a la passarel·la on
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Lloret acull més de 500 casaments cada
any entre cerimònies religioses i banquets
Organitzen la II edició del Saló Nupcial 1+1, que l’any passat va rebre 5.000 visitants
es portaran a terme desfilades
de vestits de nuvi i núvia, vestits
de festa, moda íntima i complements com sabates i maletes.
També s’oferiran desfilades de
perruqueria i maquillatge i florista.
A més de les desfilades –un
dels principals atractius de l’esdeveniment–, el saló comptarà
amb la par ticipació d’una cinquantena d’expositors, majoritàriament de Lloret. Aquests
oferiran informació sobre establiments hotelers, ser veis fotogràfics, assegurances, decoració, restaurants, moda nupcial
i salons de banquets, entre d’altres.
El saló es podrà visitar divendres de sis de la tarda a dos
quar ts de nou del vespre i durant tot el dia de dissabte, d’onze del matí a dos quarts de nou
del vespre. Tot i que l’entrada al
recinte tindrà un preu de 3 eu-
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PRESENTACIÓ. El segon saló 1+1 ha canviat enguany d’ubicació.

ros, l’aparcament serà gratuït.
Desestacionalitzar l’activitat

Llasera va assenyalar que la
iniciativa «respon a la voluntat
del govern municipal de pro-

moure noves iniciatives econòmiques que generen llocs de treball i ajuden a desestacionalitzar
l’activitat laboral de molts lloretencs».
En aquest sentit, l’alcalde de

Lloret, Xavier Crespo (CiU), va
manifestar que amb aquesta proposta es demostra que al municipi també es poden organitzar
congressos i trobades, un tipus
d’esdeveniments que es volen
potenciar des de l’Ajuntament.
Crespo va qualificar d’èxit la
primera edició del saló nupcial i
i va lloar la presentació dels expositors. Tanmateix, va apostar
per la consolidació de l’esdeveniment com un dels més destacats de Catalunya.
D’altra banda, l’alcalde convergent es va mostrar ober t a
donar suport als veïns i visitants
que «escullin la nostra població
com un lloc ideal per fer la seva
unió». No obstant això, va assenyalar que aquest suport es donarà a aquells que «afavoreixin
el teixit empresarial i puguin trobar un punt de negoci en aquest
espai i no solament pels que vinguin a fer papers».

ACTIVITAT

Comenci la
seva pròpia tradició.
J.A.G

Parada de
vehicles policials
a Blanes

Dins dels actes de la festivitat
dels patrons de la policia local, es va fer ahir a la plaça dels
Dies Feiners de Blanes una parada de vehicles policials.

C a l a t r ava T r av e l T i me
de Patek Philippe

ENSENYAMENT

Nous cursos gratuïts per al
sector comercial de Tordera
Els organitza l’Aula de Formació Empresarial
Jordi Meléndez, Tordera.

L’Aula de Formació Empresarial de Tordera amb la col·laboració de l’Associació de Comerciants de Tordera Centre organitzen a partir del mes d’octubre
nous cursos gratuïts per al sector del comerç. Després de la
bona rebuda dels cursos que es
van organitzar abans de l’estiu,
l’oferta de cursos ha crescut per
aquests propers mesos i consoliden Tordera com un dels municipis del Maresme amb més
oferta formativa professional.
Les classes que s’impartiran seran d’atenció al client en la pròpia llengua (francès, anglès o
alemany), comptabilitat infor-
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matitzada, aparadorisme i imatge i, finalment, informàtica bàsica i avançada. El regidor de
promoció econòmica, Rafel Matas, en declaracions a la ràdio local, va afirmar que troba important potenciar la formació dels
comerciants de Tordera. Els
cursos es faran a Tordera Centre i al local de l’associació de
veïns de Sant Pere entre els mesos d’octubre d’enguany i l’abril
de l’any vinent. Aquests cursos
compten amb la col·laboració de
l’Associació de Comerciants de
Tordera Centre, l’Ajuntament,
l’associació de veïns de Sant
Pere i l’Aula de Formació Empresarial de Tordera.

Mai un
Patek Philippe és del tot seu.

Seu és el plaer
de custodiar-lo fins a la propera generació.

