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EL CENTRE EDUCATIU, FINANÇAT PER LA GENERALITAT, ES VOL CONSTRUIR QUAN S’ADEQUIN 12.000 METRES QUADRATS

Santa Coloma dóna llum verda a la
zona d’equipaments per fer-hi l’escola
Els terrenys tenen 65.000 metres quadrats, 30.000 dels quals es destinen a aprofitament privat
IRIS

M. NOGUER
SANTA COLOMA DE FARNERS

L’Ajuntament de Santa Coloma va aprovar provisionalment en
la sessió d’ahir a la nit el Pla parcial d’urbanització del Sector M,
situat just darrere de l’institut del
municipi. En aquests terrenys, de
prop de 65.000 metres quadrats,
es preveu crear una gran zona
d’equipaments d’uns 12.000 metres quadrats, on es vol ubicar la
construcció d’una nova escola per
a la població.
En aquests terrenys també es
preveu que prop de 30.000 metres
quadrats estiguin destinats a aprofitament privat amb la qualificació de «zona de jardí semiintensiva», que permet la construcció
de cases en renglera i cases unifamiliars. La resta del Pla parcial preveu zona verda i la construcció de
vials i serveis.
La construcció d’una escola nova
a Santa Coloma és una demanda
històrica de la població i també del
consistori. Segons l’alcalde de la
ciutat, Antoni Solà(CiU), la Generalitat de Catalunya ja està informada d’aquesta demanda i té
coneixement que des de Santa Coloma s’està treballant perquè sigui
una realitat (a partir de l’aprovació d’aquest Pla parcial i també agilitzant els tràmits perquè aquesta
administració pugui concedir la
petició). Solà recalca que amb l’anterior equip de govern de la Generalitat ja s’havien arribat a certs
acords perquè la nova escola es
construís i que, des de l’Ajuntament de Santa Coloma, ja es te-

Caldes organitza
una jornada sobre
alimentació i cuina
per a infants
CALDES DE MALAVELLA.- Els autors
del llibre «Sopeta una, sopeta
dues, sopeta tres. Cuina per a
nens. Receptes i consells per
transmetre als nens el costum
de menjar de forma sana i equilibrada», el pediatre Jaume Subirós i el restaurador de l'hotel Empordà, Josep Maria Monjé, participen avui en una
xerrada sobre l’alimentació i
la cuina per als nens. Tanmateix, el col·loqui, que es realitzarà a les nou del vespre al Local Social el Casino, comptarà
amb la participació de Joan Antoni Poch.

Cuiners i «gourmets»

Institut. Els terrenys del darrere de l’equipament escolar acolliran una àmplia zona d’equipaments, on es podria fer una escola.

nia constància de la bona predisposició de l’Administració, però
afegeix que s’ha de veure com es
mantenen aquestes intencions amb
el canvi de govern. Solà es mostra esperançat i considera que una
vegada aprovats els pressupostos
d’aquesta administració, Santa Coloma ja sabrà del cert si la població tindrà una nova escola.
Actualment Santa Coloma de
Farners només té una Escola Pública, l’Escola Sant Salvador d’Horta, que té dues línies i acull aproximadament 450 alumnes. Solà
considera que tot i que es pot doIRIS

nar servei a tota la demanda, l’augment de la població fa preveure
una necessitat d’ampliació, ja que
al primer cicle d’educació infantil es preveu que tingui 3 línies.
Necessitat d’ampliar

A banda d’aquest aspecte, Solà
considera que és necessari millorar els espais del centre públic. Des
del consistori es veu com una necessitat ampliar, a partir de la construcció d’una altra escola, les zones d’oci i també les aules.
La zona escollida per ubicar la
possible nova escola es considera

que és l’emplaçament més adequat
ja que està just al darrere de l’institut de la població. El Pla parcial
que s’ha aprovat provisionalment
permetrà crear una zona escolar
molt àmplia amb tots els avantatges que això suposa, sobretot pel
que fa al transport. Encara que el
plenari de Santa Coloma hagi
aprovat aquest Pla parcial, cal que
el Departament d’Urbanisme de
la Generalitat realitzi l’aprovació
definitiva i que es presenti el projecte d’urbanització de la zona, en
el qual, segons Antoni Solà, ja s’està
treballant.

Segons els autors, el llibre,
que es presenta com una eina
familiar, pretén abordar dos
fronts principals. En primer lloc
ajudar tant mares com pares a
l'hora de preparar un àpat per
als seus fills i evitar el moment
a la cuina en què els adults no
saben quins plats cuinar per als
infants, i d’altra banda aconseguir que els nens deixin de fer
ganyotes quan se’ls doni un plat
cuinat. Per aquest motiu, Subirós i Monjé presentaran tot
un seguit de receptes per aconseguir que els infants s'acostumin a una dieta variada i sana,
tot utilitzant els aliments bàsics
i fonamentals que conformen
la cuina mediterrànea.
Així, els autors destaquen que
l'alimentació correcta del nen
durant els primers mesos i anys
és crucial per al seu creixement,
però durant la infantesa és un
moment molt complicat per seguir una dieta equilibrada, a
causa dels gustos i les manies
dels nens, fet que s’intenta evitar amb iniciatives com aquesta. J.A.G.

LES INSTAL·LACIONS ESTAN ADEQUADES PER A UNA CAPACITAT D’UN MILER DE PERSONES

Tordera obre les portes del nou
Pavelló Municipal d’Esports
IRIS

DdeG
TORDERA

Marató. Les donacions de sang es van fer a la Casa del Poble de Blanes.

Més de 600 persones
donen sang a Blanes
JORDI MELÉNDEZ
BLANES

Més de 600 persones, concretament 617, van participar dissabte
en la marató de donació de sang
que es va organitzar durant 12 hores a la Casa del Poble de Blanes.
A més a més, 46 persones es van
quedar sense poder donar sang per

diversos motius, com per exemple, haver-ne donat pocs dies abans
o no complir els requisits necessaris per poder-ne donar.
La marató de donació de sang
va estar acompanyada per diverses activitats complementàries durant tota la jornada, com actuacions musicals, exhibicions, sorteig de regals i una xocolatada.

L'alcalde de Tordera, Joan
Carles Garcia, i el secretari general de l'Esport, Rafel Niubò,
van inaugurar aquest cap de
setmana el nou pavelló poliesportiu municipal de Tordera, que ja es troba en funcionament.
L'acte va constar de dues
parts. Durant la primera es va
fer l'acte oficial d'inauguració,
que estableix l'obertura de portes de l'equipament, la descoberta d'una placa commemorativa, la visita guiada per les
instal·lacions i els parlaments
inaugurals. Una vegada realitzats els parlaments de l’alcalde i el secretari general d’Esports, es va oferir un refrigeri
per als nombrosos assistents
presents a l’acte. Finalment es
va iniciar la part ludicofestiva
de l'acte amb un partit de bàsquet entre un combinat del
Club Bàsquet Tordera i una selecció d'exjugadors de la secció de bàsquet del FC Barce-

Inauguració. Un grup de joves esportistes locals que utilitzen l’equipament.

lona. El regidor d’Esports de
l’Ajuntament, Rafel Matas, en declaracions a ràdio Tordera, va manifestar que espera que «el nou pavelló municipal doni cabuda a esports com ara el bàsquet, el futbol
sala, el voleibol, l'handbol o la
gimnàstica». A banda d’aquests esports, està preparat per acollir altres activitats de caràcter lúdic. El
nou equipament està format per

una pista central divisible en tres
pistes. Les grades donaran cabuda
a 300 espectadors, tot i que la capacitat del pavelló està adequada
fins al miler en cas de celebrar-se
actes lúdics. El pavelló inclou sis
vestuaris per a equips, tres per a
àrbitres, tres magatzems, una zona
multiusos per a entitats esportives,
zona de musculació, bar i un espai
per a les instal·lacions tècniques.

