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Un grup de noies de
l’IES Lluís Companys
creen el Club
Voleibol de Tordera
TORDERA.- La inauguració del
nou pavelló poliesportiu municipal ha obert a partir d’ara
les portes a nous esports a Tordera.
Aquest és el cas d’un grup
de noies de l’institut Lluís Companys, que s’ha posat a treballar per constituir un club de
voleibol a Tordera. El primer
pas és aconseguir un mínim de
10 noies disposades a participar en l’equip i buscar un entrenador d’entre 18 i 30 anys.
Ester Mirón, una de les impulsores de la iniciativa, ha explicat en declaracions a Ràdio
Tordera que, a curt termini,
l’objectiu seria poder federarse i participar en una lliga de
voleibol, per la propera temporada esportiva. La idea de
formar un club de voleibol sorgeix de les inquietuds i aficció
de les mateixes impulsores de
la futura associació. DdeG

Maçanet acull la II
desfilada de moda al
pavelló d’esports
MAÇANET DE LA SELVA.- El municipi de Maçanet acull aquesta
nit la segona Desfilada de Moda
i Disseny de Maçanet.
Des de les nou del vespre i
fins que les mostres de moda
s’acabin, els models de la localitat desfilaran per sobre la catifa que vestirà el terra del pavelló municipal d’esports, amb
un decorat també preparat per
algun dels comerços del poble.
Joieries, botigues d’esport, de
llenceria, de moda per a nens,
joves i grans, banyadors i ulleres de sol són alguns dels productes que es podran trobar al
llarg de la desfilada. DdeG

ELS JOVES QUE ES DIRIGEIXEN CAP AL BOSC CONDUEIXEN A GRAN VELOCITAT PEL BARRI

Veïns de Puigventós de Lloret
es queixen dels motoristes
IRIS

JORDI MELÉNDEZ
LLORET DE MAR

Veïns del barri de Puigventós de
Lloret de Mar s’han queixat perquè
joves motoristes de la població passen a gran velocitat pel sector quan
es dirigeixen cap al bosc de l’ermita de Sant Quirze.
En aquest sentit, els veïns tenen
por que, al final, s’acabi atropellant
algú i, per aquest motiu, van fer
arribar les seves queixes al grup municipal del PSC perquè ho manifestés en el ple que es va celebrar
el passat dijous.
Així, va ser el PSC qui va demanar a l’equip de govern format per
CiU i PP, en l’apartat de precs i preguntes, que s’intentés solucionar
aquesta problemàtica.
La portaveu del grup socialista,
Lucía Echegoyen, va explicar ahir
que «els veïns ens han fet arribar
queixes pel perill que suposa l’alta
velocitat de les motos quan passen pel barri, però a més a més,
pel soroll que fan els vehicles quan
es dirigeixen cap al bosc que porta a l’ermita de Sant Quirze, que
normalment és entre dos quarts de
set i les nou del vespre».
No saben què van a fer al bosc

Segons Echegoyen, «els veïns estan espantats perquè cada vegada
n’hi ha més i, a part del soroll i el
perill de la velocitat, no saben què
van a fer al bosc» i afegeix «per
aquest motiu, demanen que el seu
barri sigui inclòs en l’itinerari habitual de la policia, ja que és un barri com qualsevol altre de Lloret».
Per la seva part, l’alcalde de la població, Xavier Crespo (CiU), va
contestar al prec del PSC en la mateixa sessió plenària afirmant que
es compromet a estudiar-se la queixa, tot i que va manifestar que «no

Barri de Puigventós. Els veïns temen que els joves motoristes els atropellin.

NOVA ORDENANÇA REGULADORA D’ANIMALS

Control de gossos perillosos
D’altra banda, l’Ajuntament
de Lloret de Mar va aprovar en
la mateixa sessió plenària actualitzar l’ordenança municipal
reguladora de la tinença d’animals en el terme municipal de
la població. Així, el regidor de
Medi Ambient de Lloret, Josep
Teixidor (CiU), va explicar que,

■

és un lloc massa habitat de gent i,
per tant, les prioritats dels cossos
de policia passen per altres zones
més conflictives».
De totes maneres, Xavier Crespo va assenyalar que, a partir d’ara,
es miraria d’incloure vigilància en
aquest sector durant les hores que
normalment passen les motocicletes. Així, l’alcalde va recordar que,
durant el darrer any, s’ha augmentat la plantilla de la policia.

entre les principals novetats de
l’actualització, hi ha una millora en la identificació i control
tant dels gossos perillosos com
els fitxats.
Tanmateix, la proposta, que
es va aprovar per unanimitat,
intensifica el respecte cap als
animals.
Pel que fa a la justificació que l’alcalde de Lloret va fer durant la sessió plenària, l’exalcaldessa i portaveu del PSC, Lucía Echegoyen,
manifestava ahir al matí que no entenia que «Xavier Crespo posi d’excusa que no hi viu massa gent, ja
que només que hi hagi perill per
una sola persona, s’hauria de mirar de solucionar d’alguna manera, ja que és un barri com qualsevol altre de la població».

Tossa estudia en
una trobada com
fer dinamització
turística
TOSSA DE MAR.- L’Ajuntament de
Tossa de Mar està treballant en
la definició del que ha de ser
l’ens publicoprivat que ha de
gestionar les accions encaminades a la dinamització turística del poble.
Per aquesta raó, el consistori ha convocat el sector a una
reunió aquest proper dilluns 10
de maig, que tindrà lloc a les sis
de la tarda a l’edifici La Nau.
Aquesta reunió tindrà com
a tema central la presentació del
treball que durà a terme l’empresa consultora Idees i Assessorament Turístic de Girona,
que compta amb una gran trajectòria en la dinamització
d’àrees de Turisme.
Aquesta empresa ha estat escollida per a desenvolupar el
projecte a través del programa
europeu Equal, gestionat pel
Consell Comarcal de la Selva,
i en el qual participa l’Ajuntament de Tossa. DdeG

La Fira de
Tractoristes de
Vidreres obre avui
VIDRERES.- La 29ena Fira de Tractoristes de Vidreres obre avui a
les deu del matí les seves portes amb una exposició de fotografia de la fira. Al voltant de
dos quarts de dotze es realitzarà
la culminació del paller més
gran del món. Mitja hora abans,
però, s’haurà iniciat les proves
del Campionat del món del
pagès de ferro. A les dotze del
migdia està previst un vermut
i sardanes amb la Flama de Farners. A les quatre de la tarda
s’iniciarà la sortida de la vuitena ruta de tractoristes pels voltants de Vidreres. DdeG

LA NOVA JUNTA VOL POTENCIAR LES QUE JA ES PORTAVEN A TERME I CREAR-NE DE NOVES

L’Associació de Jubilats de Tossa es
renova amb activitats com el tai txi»
J. ALONSO
TOSSA DE MAR

L’Associació de Jubilats de Tossa de Mar vol potenciar les activitats que ja porta a terme l’entitat i crear-ne de noves, segons
va explicar el que, des de fa dos
mesos, és el seu nou president,
Pasqual Parra.
En aquest sentit, Parra va explicar que s’està treballant en diversos projectes, com la realització de visites a altres casals de
la comarca i la possibilitat de donar assistència a la gent gran que
resideix al geriàtric del municipi. «Tenim moltes iniciatives i volem variar les activitats, ja que algunes d’elles han quedat obsoletes», va explicar Parra, tot
afegint que «la gent gran ens hem
de renovar».
En aquest sentit el president de
l’entitat va incidir que «volem millorar tot el que tenim», tot referentit-se a les activitats que ja
es porten a terme, com classes de
català, anglès i francès, així com
d’informàtica, moltes d’elles im-

partides pels mateixos associats.
Igualment Parra, que va explicar que es realitzaran canvis en la
forma, però no en els continguts
dels cursos de puntes de coixí i
pintura de roba, va destacar la introducció d’una nova activitat, el
tai txi, que ha tingut molt bona
acollida entre el col·lectiu.
Una associació de 600 membres

El president de l’associació va
explicar que els cursos són de
caràcter gratuït per als jubilats,
que actualment superen els 600
membres. L’entitat, que compta
amb el suport d’algunes subvencions per part de fundacions, es
manté amb els ingressos que s’obtenen de les activitats que es realitzen i les quotes dels seus membres. Per aquest motiu, l’associació també es planteja com a repte
durant aquests quatre anys
incrementar el nombre d’associats.
Tanmateix, Parra explica que
una de les accions que s’han portat a terme des de la seva entrada a la junta directiva de l’entitat

és la recerca de nous ajuts econòmics. Igualment, va detallar els
canvis que s’han realitzat a les instal·lacions, com la creació d’una
sala de reunions amb l’objetiu
«que la gent estigui bé i còmoda», tenint en compte que «rebem gent de grups d’altres casals
i ens dóna molt bon resultat».
Així Parra, que va explicar que
anteriorment ja hi va haver una
sala dedicada a aquesta funció
però que es va eliminar posteriorment, va destacar que s’han
instal·lat taules a la sala d’esbarjo i que s’han millorat les condicions d’una altra sala del centre de jubilats, que es troba ubicada a la Casa del Mar.
No obstant, el president de l’associació va destacar la manca
d’espai del centre on es porten a
terme les activitats, tot subratllant la «necessitat d’una sala
més» per portar a terme les activitats que realitzen.
Igualment, va explicar que una
de les primeres accions que va realitzar l’entitat va ser reunir-se
amb l’alcaldessa de la població,

Nova junta. L’entitat tossenca realitzarà més activitats.

Pilar Mundet (PSC), per tal de
exposar-li les seves properes actuacions. En aquest sentit, Parra va assenyalar la bona acollida
de l’alcaldessa que va mostrar «interès per les coses que farem».
Setmana de la Gent Gran

D’altra banda, el president de
l’entitat, que va explicar que també organitzen sortides i viatges,
com la que es realitzarà el proper
12 de maig a Castelló d’Empúries, va avançar algunes de les activitats que es portaran a terme
al centre de jubilats en motiu de

la Setmana de la Gent Gran, del
17 al 23 de maig.
En aquest sentit, Pasqual Parra
va destacar que hi haurà una visita del Consell Comarcal de la
Selva, una xerrada amb un meteoròleg, una demostració de realització de pastissos artesanals
i una lectura de poemes per part
de membres del mateix col·lectiu
de jubilats.
«La gent ja ens coneix, però són
aquests dies els que més cridem
l’atenció de tothom», va assenyalar el president de l’associació tossenca de jubilats.

