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Un centenar de joves de Lloret reclamen
una festa major «més variada i digne»

Entitats de
Tordera
col·laboraran en
els pressupostos
del proper any

■ Un centenar de joves
de Lloret es van concentrar divendres davant de l’Ajuntament
per reclamar que les
festes de Sant Romà
tinguin més en compte
aquest col·lectiu a l’hora de l’elaborar la programació.

Germán Sierra, Tordera

Judit Alonso, Lloret de Mar.

Un centenar de joves de Lloret
de Mar es van concentrar divendres a la nit davant de l’Ajuntament per reclamar que la
Festa Major de Sant Romà sigui
«més variada, més juvenil i digne». Per aquest motiu i durant
més de dues hores, concretament d’onze a dos quarts de
dues del matí, els joves es van
reunir a la plaça de la vila on van
prendre unes copes de manera
improvisada. La reivindicació es
va portar a terme durant la festivitat de Sant Romà, tot i coincidint amb l’actuació del cantant
Antonio Orozco, una de les activitats dirigides a aquest colectiu.
No obstant, els joves critiquen la manca d’oferta ja que segons manifesten a través d’un
comunicat, «a tots ens ha arribat
el programa i, una vegada més,
vàrem caure en el desencís en
veure que l’única activitat per als
joves era el concer t d’Antonio
Orozco». Igualment lamenten
que es tracta de «l’única activitat de tot el programa, no gratuïta». Per aquest motiu han retret que «ens donen una sola opció, dos úniques hores de Festa
Major, un únic concer t i pagant». «Això es tenir en compte
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JOVES. Es van concentrar davant de l’Ajuntament per protestar contra la programació d’actes de Festa Major.

als joves?», es questionen.
El col·lectiu considera que «la
importància que un ajuntament
dóna a les seves festes i tradicions
és un indicador de la seva maduresa, així com també de la importància que donen a la cohesió
social dels seus habitants». Per
aquest motiu, critiquen que el
govern municipal (CiU i PP) «no
ha realitzat cap programació seriosa que incentivi el primers
passos del que la majoria de poblacions –similars en habitants i
pressupost– ja han fet pel que fa
festes». D’aquesta manera, reivindiquen l’organització de Barraques, heterogeneïtat de grups
musicals de qualitat i gratuïts,
par ticipació dels grups musicals locals i incentivació de l’as-

sociacionisme juvenil a partir de
les festes, entre d’altres aspectes tal i com succeix a altres municipis com Blanes, Olot i Banyoles.
Segons un dels joves, membre de la comissió de festes, la
problemàtica es deu a que «hi
ha poc treball a l’hora de programar la festa». En aquest sentit, afegeix que la comissió està
inoperativa degut a que «no era
prou dinàmica» i que no s’ha fet
cap tipus de trobada per tractar
les festes de Sant Romà.
Per això, questionen si des
del l’equip de govern «hi ha voluntat de dotar a Lloret d’una festa major de la que ens podem sentir orgullosos com a poble i que
comencin a pensar si és necessa-

ri disposar d’un regidor que es dediqui exclusivament a Fires i
Festes, així com de l’equip tècnic
i assessor suficient per a una població de més de 30.000 habitants».
Els joves, que van voler deixar
clar que no pertanyen a cap tipus d’entitat però que «compartim la mateixa sensació», assenyalen que les crítiques són de
caràcter constructiu pel que «no
volem sentir més absurdes comparacions amb els altres equips
de govern». «Demanem i reclamem que d’una vegada per totes
obriu els ulls, mireu una mica al
vostre voltant i agafeu exemple
d’altres Festes Majors que sí tenen en compte el jovent del seu
poble», reiteren.

Per segon any consecutiu l’Ajuntament de Tordera comptarà amb la participació de les
principals entitats de la vila
per redactar els pressupostos
de l’any 2006. La Regidoria
de Participació Ciutadana de
l’Ajuntament de Tordera celebrarà el proper 22 de novembre al Teatre Clavé una
assemblea d’entitats per tal
que totes participin en l’elaboració del pressupost municipal per al 2006.
Fins la setmana pasada
més d’una quinzena d’entitats
van presentar al consistori
torderenc les seves propostes
per a la millora de la gestió de
la pròpia entitat. En la reunió
de la propera setmana es tractaran aquestes iniciatives per
estudiar-ne la seva viabilitat.
Igualment es demanarà a les
associacions la seva opinió
sobre les possibles inversions que es poden fer al municip i que caldrà incloure al
pressupost del proper any.
El regidor de Participació
Ciutadana de l’Ajuntament de
Tordera, Josep Llorens, ha
destacat que aquest és el segon any que es demana la participació de les entitats per l’elaboració del pressupost i que
l’objectiu és «conèixer de primera mà les necessitats de les
associacions per tal que, en la
mesura que sigui possible, el
pressupost del 2006 pugui donar-hi resposta».
Tanmateix, Llorens ha manifestat que l’apor tació de
nombroses propostes per
part de les associacions significa «que aquesta fórmula de
col·laboraqció ha estat ben rebuda per les entitats».

CALDES DE MALAVELLA

Més de 250 persones
homenatgen la gent gran
Es va reconèixer els nascuts abans de l’any 1920
G. Sierra, Caldes de Malavella..

Prop de 250 persones van assistir
divendres a un homenatge per la
gent gran de Caldes de Malavella.
L’Associació de Gent de la Tercera Edat de la Casa Rosa de Caldes
de Malavella, entitat que aplega
més de 600 socis, va organitzar un
acte de reconeixement a tots
aquells socis del municipis i rodalies nascuts abans del 1920.
En total van ser deu homes i set
dones, una xifra curiosa tenint en
compte que normalment són les
dones les que viuen més anys. L’alcalde de Caldes de Malavella,
Marcel Vila (ERC) va fer entrega
d’un placa a les diset persones reconegudes i posteriorment també

se’ls va obsequiar amb un ram de
flors per ells i els seus acompanyants. Segons va explicar un dels
organitzadors i socis de la Casa
Rosa, Generós Ciurana, «vam escollir el 1920 perquè és una data
significativa ja que qui la sobrepassa ja té 85 anys, una edat meritòria».
No obstant, el soci Joaquim Diumengó va ser un dels protagonistes de la nit ja que és el soci més
gran, nascut el 1911. L’acte d’homenatge va estar amenitzat per la
música del quintet de càmara l’Esplai i de l’Antoni Mas i l’Assumpta Fontanals. A més de la música
també va es va oferir un ball i picapica per a tots els assistents.
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CELEBRACIÓ. Centenars de veïns van assistir a l’acte d’homenatge pels més grans de Caldes de Malavella.

