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LA COL·LOCACIÓ DE LA SENYERA CENTENÀRIA DE SANT PERE DEL BOSC VA SER UN DELS ACTES MÉS DESTACATS

Més de 300 persones participen
en el centenari de l’Àngel de Lloret
L’entitat lloretenca Xino-Xano va organitzar diverses activitats per commemorar la celebració
MARC MARTI

J. ALONSO
LLORET DE MAR

Més de 300 persones van participar ahir en els actes de commemoració del centenari del monument de l’Àngel de Lloret de Mar,
dedicat a la Nostra Senyora de Gràcia i construït en memòria de la figura de mossèn Jacint Verdaguer.
L’estàtua, ubicada sobre el turó
de Ses Pedres lluidores, va ser l’escenari de diversos actes que va organitzar l’entitat lloretenca, XinoXano, amb la col·laboració de
l’Ajuntament i la Unió Coral lloretenca.
La jornada es va iniciar amb una
caminada popular pel camí antic
de Sant Pere del bosc fins al monument, que va donar pas a la realització d’un esmorzar tradicional de pa amb vi i sucre i que va
ser amenitzat per un concert de
l’entitat coral.
Celebració catalana

Els actes més destacats, pero, van
consistir en la col·locació de la senyera centenària de Sant Pere del
Bosc, que presideix les festes del
santuari, i el parlament de l’exresponsable de Cultura a Girona
de la Generalitat Joan Domènech,

Homenatge. Centenars de lloretencs van participar en la celebració.

que va descriure el monument, va
llegir un poema i va destacar la catalanitat de la celebració, que va
finalitzar amb una ofrena foral.
D’altra banda, el municipi acull
avui una altra de les activitats tradicionals més característiques que

es realitzen a la població. Es tracta de la XXXVII edició de l’Aplec
de la Sardana, que es portarà a terme durant tota la jornada i que
comptarà amb la participació de
les cobles de Ciutat de Girona, Marinada, Flama de Farners i Prin-

cipal del Llobregat. Així, s’efectuaran un total de trenta actuacions al paratge de Santa Cristina,
que finalitzaran amb el lliurament
d’una placa de reconeixement a
la Principal del Llobregat en motiu del seu 75è aniversari.

Blanes acull la
mostra fotogràfica
d’Iris Triola sobre
nens dels Sàhara
BLANES.-La fotògrafa i col·laboradora de Diari de Girona
Iris Triola i Cors exposa a partir de la propera setmana la seva
col·lecció de fotografies sobre
el Sàhara. Amb el títol «Vivències al Sàhara. Enmig del nores», l’artista blanenca mostra
la realitat del poble sahrauí durant la seva estada en un campament de nens africans. La
mostra estarà a la sala municipal Maria Luisa García Tornel i reflecteix el projecte d’estada dels nens del Centre Obert
blanenc al Sàhara.
Les fotografies mostren el
projecte d’estada dels nens del
Centre Obert blanenc al Sàhara. En elles apareixen les activitats del dia a dia dels infants,
les seves condicions de vida i
els paisatges deserts de l’indret.
Aquest és un dels actes que
es fan a Blanes en motiu de la
Setmana de la Interculturalitat
que comença demà dilluns.
Una altra mostra d’aquestes
jornades és l’exposició «Mediterrani: una cruïlla de pobles»
i «Comerç just».
A més, es projectarà la pel·lícula «Cuentos de la guerra Saharaui» als cinemes Lauren i
una mostra gastronòmica amb
la degustació de plats d’arreu
del món i les actuacions musicals de diferents països. La biblioteca també proposa altres
mostres culturals. C. GONZALEZ

L’OBJECTIU ÉS VETLLAR PER LA QUALITAT DEL SECTOR

Tordera posarà en marxa
un programa de seguretat
alimentària en restaurants

Restaurant. L’Ajuntament informarà sobre la Llei de Protecció de la Salut.
C. GONZALEZ
TORDERA

L’àrea de Sanitat de l’Ajuntament de Tordera ha signat un
conveni amb l’àrea de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona mitjançant el
qual s’adhereix a les actuacions
d’un programa de Seguretat Alimentària.
Les activitats que inclou
aquest programa consisteixen a
informar, assessorar i vetllar per
la qualitat en els sectors de la
restauració col·lectiva. Aquests
sectors són els serveis de menjadors escolars o residències i

els establiments on s’ofereixin productes alimentaris com ara restaurants, cafeteries, fruiteries, carnisseries, fleques, peixateries o pastisseries.
Tanmateix, l’Ajuntament de Tordera informarà els establiments
dedicats a l’alimentació i la restauració del municipi sobre la nova
Llei de Protecció de la Salut. Aquesta llei ha estat promoguda per la
Generalitat de Catalunya.
Segons la normativa, els establiments dedicats al sector de la
restauració i l’alimentació tenen
uns drets i uns deures que han de
complir per garantir la seguretat
alimentària dels seus clients.

