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La web de Caldes
es reforma per oferir
nous serveis i més
participació veïnal

LES ACTIVITAT QUE S’INICIEN EL DIA 16 FINALITZARAN EL 31 I COMENÇARAN AMB EL PARE PELEGRÍ

L’abat de Montserrat i Manuela de
Madre assistiran a la Festa de Tossa
La Comissió de Festes ha comptat amb les opinions de les entitats a l’hora de fer els actes
J.C.MAS

J. MELENDEZ
TOSSA DE MAR

El programa d’enguany de la
Festa Major d’hivern de Tossa de
Mar, que es celebrarà del 16 al 31
de gener, està dedicat a l’església
de Sant Vicenç, ja que s’han restaurat els seus murals interiors i,
a més a més, es commemora el
1.700 aniversari del martiri de Sant
Vicenç, patró de la població.
Com cada any, un dels plats forts
és la peregrinació del dia 20 de gener del Pare Pelegrí fins a Santa
Coloma de Farners per fer complir el vot del poble a Sant Sebastià.
Enguany, l’equip de govern local, format per PSC i ERC, ha convidat a l’esdeveniment l’abat de
Montserrat, que ja ha confirmat la
seva presència, i els caps visibles
del nou govern tripartit de la Generalitat de Catalunya, Pasqual
Maragall (PSC), Josep Lluís Carod-Rovira (ERC) i Joan Saura
(IC-V).
En aquest aspecte, l’alcaldessa
de Tossa, Pilar Mundet (PSC), ha
manifestat que «estem esperant
que ens confirmin la seva assistència, però si no poguessin venir, ens agradaria, almenys, que hi
assistís el conseller de Política Territorial, el gironí Joaquim Nadal».
Convidats «de luxe»

Tanmateix, Mundet ja ha confirmat l’assistència de la diputada socialista Manuela de Madre i
dels rectors de la Universitat de Girona i de la Pompeu Fabre, amb
qui el consistori hi té diverses relacions de col·laboració.
Pel que fa a la resta d’activitats
de la Festa Major, l’alcaldessa socialista ressalta, sobretot, la inau-

CALDES DE MALAVELLA.- La web de
Caldes de Malavella (www.caldes.org) ha creat un nou servei per facilitar la navegació a
tots els usuaris de la web local.
Entre les diferents novetats que
hi haurà en els propers dies, destaca uns secció de descàrrega de
programes, una secció d'alerta
de virus i un noticiari tecnològic anomenat «Actualitat tecnològica», secció que servirà
per inaugurar el nou racó digital. Aquesta secció restarà oberta per a tots els usuaris que ho
desitgin. D’aquesta manera, a
més de beneficiar-se de les diferents novetats i utilitats que
aniran apareixent, podran participar-hi de forma activa, aportant-hi articles, utilitats o curiositats.

Novetats tecnològiques

Pilar Mundet. L’alcaldessa en un moment de l’entrevista concedida a TV Tossa presentant els actes de la festa.

guració de la restauració dels murals de l’església de Sant Vicenç el
dia 25 a càrrec del bisbe de Girona, Carles Soler.
Mundet es mostra satisfeta perquè «en aquelles dates, el bisbe es
troba a Xile i avança el seu viatge
dos dies per poder estar a Tossa
durant la Festa Major i poder beneir els murals restaurats de l’església, que, com cal recordar, és un
dels espais més visitats pels turistes».
Nombroses activitats

Tanmateix, l’alcaldessa afirma
que la majoria d’activitats d’enguany han estat organitzades per

la nova Comissió de Festes, que ha
programat, entre d’altres coses,
que la Nit de Bars de Nit del dia 16
s’allargui un dia més i així passi a
tenir dues sessions. Una altra de
les novetats és que el ball de Festa Major, que té lloc tradicionalment la nit de la festivitat de Sant
Vicenç, el 22 de gener, sigui gratuïta. Una activitat que també
s’afegeix a la programació és l’actuació de grups de Tossa la nit del
23 de gener, en la qual participaran The Kalostros, Sibaritas,
Gong’s i Nexus. L’entrada també
serà gratuïta. Entre els altres actes destacats de la festa petita del
municipi, es trova la que es por-

tarà a terme la nit del 30 de gener, en la qual es farà la Nit de Ska
i la Festa de la Cervesa, dues activitats que ja s’havien celebrat en
edicions anteriors i que aquest any
es recuperen. A més a més, el diumenge dia 25 es farà la popular
Baixada de Carretons, que arriba
a la cinquena edició, i l’últim dia
de la Festa Major, el dissabte 31 de
gener, es farà una fira d’intercanvi, una truitada popular i les I
Olimpíades tossenques a la platja
gran. Segons Mundet, «hem intentat que hi hagi tota mena d’activitats que puguin anar adreçades
als diferents col·lectius de la població».

El nou servei ofert per la web
de Caldes de Malavella s'inaugurarà amb l'explosiva aparició
del programa «Skype», una eina
que facilitarà encara més la comunicació entre usuaris. Així,
el nou software permetrà fer
«trucades telefòniques» mitjançant Internet, amb un software que neix de dues tecnologies prou revolucionàries: el
P2P, tecnologia utilitzada per
programes tan populars com
Kazaa, E-mule o E-donkey, i la
veu sobre Internet VOTP. El
nou racó digital oferirà, a més,
informació detallada sobre
aquests dos programes.
Aquesta és la primera d'una
sèrie de millores i canvis que
durant el 2004 aniran apareixent a la web de Caldes de Malavella (www.caldes.org), la qual
s’ha proposat «esdevenir una
eina de participació ciutadana
per tots els veïns de la nostra localitat». Així, durant les properes setmanes s'anunciaran diverses reformes, tant estructurals com de composició. DdeG.

L’ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIAT VA DEMANAR-LO FA UN ANY

EL COL·LECTIU ECOLOGISTA JA HA RECOLLIT FINS A 12.000 SIGNATURES D’ADHESIÓ

Tordera acull un nou
centre de rehabilitació

SOS Lloret considera prioritari el
rebuig a l’autopista del Maresme
J.C.MAS

FRANC LLUIS
LLORET

Nou equipament. El centre de rehabilitació respondrà a una necessitat local.
DdeG
TORDERA

El proper dissabte s’inaugurarà
el nou centre de rehabilitació funcional de Tordera, situat al carrer
d’Aragó de la localitat. El centre de

rehabilitació podrà ser utilitzat per
a totes aquelles persones de Tordera i Fogars de la Selva que, sota
prescripció mèdica i amb el consentiment de la Corporació de Salut, puguin realitzar la rehabilitació al nou centre de Tordera.

El col·lectiu ecologista SOS
Lloret potenciarà, en les fires
que organitza cada dissabte a la
plaça de l’Església de la localitat, els plafons informatius sobre la possible perllongació de
l’autopista del Maresme. Així,
tal com explicava el portaveu
del grup, Jordi Palaudelmàs, el
col·lectiu vol marcar-se com a
«prioritària» la lluita contra
aquest projecte urbanístic, a
banda de seguir informant sobre els tres plans parcials que es
volen evitar, com són els que
afecten Sant Quirze, la Cala
Banys i Costa Marcona.
Les fires que SOS Lloret organitza cada dissabte, de 6 a 8
de la tarda, i des del passat mes
d’agost, serveixen principalment, segons explicava el seu
portaveu, «per recollir firmes

SOS Lloret. L’entitat ha protagonitzat diferents activitats de protesta.

de persones que s’adhereixin a les
nostres queixes i reivindicacions».
Així, Jordi Palaudelmàs va explicar que «hores d’ara n’hem recollit aproximadament unes 12.000,
i seguirem fent-ho fins a principis
del mes de març, quan hi ha pre-

vista la revisió del Pla general».
El portaveu del col·lectiu ecologista també va explicar que una de
les seves prioritats serà «informar
la gent de com s’està desenvolupant realment aquesta revisió tan
important per Lloret de Mar».

