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La Selva
L’ANÀLISI, ANOMENAT «REALITAT JUVENIL», POSA DE RELLEU LES OPINIONS D’AQUEST COL·LECTIU SOBRE DIFERENTS ASPECTES

Un estudi fet entre joves revela la
facilitat de trobar drogues a Blanes
Alguns nois critiquen l’alt cost del tabac i dels preservatius i demanen més discoteques
J.C.MAS

J.CAUPENA / J.MELÉNDEZ
BLANES

El resultat d’una anàlisi de la
realitat juvenil a Blanes ha posat
de relleu que aquest col·lectiu sap
on trobar drogues a la localitat i
que aquestes s’aconsegueixen amb
facilitat. En l’elaboració del treball hi han participat unes 300
persones, que han analitzat la situació dels joves de Blanes a través d’uns tallers que ha engegat
l’Ajuntament.
Tot i que més de dos centenars
han estat membres del mateix
col·lectiu, els tallers, que formen
part d’un estudi que està portant
a terme des del passat mes de novembre l’àrea de Joventut, també
han comptat amb la participació de persones vinculades al món
dels joves.
En la part de l’estudi on es parla d’aspectes de salut, es posa de
manifest i es valora positivament
que no sigui difícil aconseguir
drogues. En l’estudi, però, també s’assenyala com a positiu les
xerrades que es realitzen al Centre Juvenil o tenir un hospital comarcal al municipi.
Tanmateix es posa de manifest
com a negatiu que «les drogues
són molt cares i no estan legalitzades, que l’hospital és molt dolent, que el tabac i els preservatius són molt cars, que s’hauria
de permetre fumar a més espais
públics o que l’alcohol és molt
car a tot arreu». Així, aquest mateix col·lectiu també assenyala
com a qüestions a millorar fer més
xerrades sobre sexe o que alguns
medicaments són molt cars.
En contrapartida, un altre dels
col·lectius de joves de Blanes que
han participat en l’anàlisi, valora negativament el fet que al municipi es consumeixen moltes drogues, que és fàcil d’aconseguirles, que falten centres de
desintoxicació, màquines de preservatius i que els joves beuen
molt alcohol, sobretot a la nit.
En aquesta línia, la majoria de
membres que han participat a
l’estudi veuen com un fet negatiu
la proliferació de drogues a Bla-

Presentació. El resultat de l’estudi ha de servir per buscar respostes a les demandes dels joves.

LA REGIDORA AFIRMA QUE L’ESTUDI SERVEIX PER MILLORAR

«No es pot viure d’esquenes a la realitat»
La regidora de Joventut de
l’Ajuntament de Blanes, Lourdes
Fàbrega, va mostrar la seva sopresa pel resultat, però, alhora,
va manifestar que és important
conèixer les inquietuds i els hàbits dels joves per poder treballar
i ajudar-los. Així, Fàbrega va voler minimitzar el col·lectiu que
afirmen que a Blanes es fàcil tro-
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nes i la facilitat amb les quals
aquestes arriben al jovent.
L’estudi també posa de relleu
altres aspectes a banda de la salut. Un d’ells, per exemple, posa
de manifest que falta una piscina municipal, una sala de bitlles,
unes pistes de gel i un parc recreatiu gran.
Entre d’altres mancances, els
joves també denuncien que no-

bar drogues. El cert és que, dels
diferents col·lectius que han participat a l’estudi, només un d’ells
ha valorat positivament la facilitat amb la qual es pot trobar drogues a Blanes.
Per Fàbrega, aquestes són dades importants que han de servir per buscar solucions als problemes i seguir-los de prop.
més hi ha una discoteca a Blanes
que deixi entrar a partir de 16 anys
d’edat.
Molts d’ells, a més, consideren
que no hi ha prou oci nocturn a
la localitat. Segons ells, falten pubs
i bars musicals i que, a l’hivern,
els pocs que hi ha estan tancats.
En un altre aspecte, els joves
també lamenten que els concerts
musicals que es realitzen són d’or-

EXPOSICIÓ
del 7 al 30 de maig de 2004
La galerista Anna M. Ferrer es complau a convidar-vos a la
inauguració de l’exposició que tindrà lloc a l’Hotel Peninsular
el proper divendres 7 de maig a les 20 h.
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NO ES LESIONI L'ESQUENA OBRINT
I TANCANT LA SEVA PORTA O PERSIANA

AUTOMATITZI-LA EN 48 HORES A C.M. RIERA
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Hi col·labora

Realitzen un concurs
de pinyols a la diada
de Sant Ponç de
Tordera
TORDERA.- La diada de Sant
Ponç, que es celebra avui a Tordera, inclou la realització d’un
concurs de llençament de pinyols. L’original iniciativa consisteix a llençar pinyols d’oliva
el més lluny possible. Segons va
explicar el promotor del concurs, Joan Mas, es vol arribar
a una trentena de participants
i superar el nombre dels que van
participar al recent concurs de
flams, que es va realitzar al municipi.
El concurs es portarà a terme
a l’esplanada de l’ermita de Sant
Ponç a les cinc de la tarda. No
obstant, una hora abans, s’obriran les incripcions per poder
participar-hi. J.A.G.

Centre Associat de Girona
El Centre Associat de la UNED a Girona us convida a l’Acte
Acadèmic que amb motiu de l’Any Dalí tindrà lloc el dimecres 12 de maig de 2004, a les 19 hores, a la Sala d’Actes de
la Fontana d’Or de Girona (C/ Ciutadans, 19).
L’acte consistirà en una conferència-col·loqui a càrrec dels
Srs. Roger Alier i Marcel Gorgori sobre el tema «Dalí i la
Música».

ANNA M. FERRER
627 56 95 10
627 56 95 11
972 42 82 44

Horari: Cada dia d’11.30 a 14.00 i de 17.00 a 21.00
Durant la Setmana de les Flors d’11.30 a 21.00

questres o de grups poc coneguts.
En aquest sentit, posen exemples de formacions musicals que
els agradarien que vinguessin,
com ara Manolo García, Els Pets,
Hombres G, Café Quijano, David
Bisbal o Álex Ubago, entre d’altres.
Un altre dels aspectes que reconeixen és l’estat deficient del
jardí botànic Pinya de Rosa.

MAÇANET DE LA SELVA.- La coral El
Gínjol de Maçanet de la Selva
té mancança de veus masculines. En aquest sentit, l’entitat
va assegurar que «hi ha moments que el problema de la falta d’homes adquireix un caire
especialment angoixant».
Segons els membres de la coral, tant la d’El Gínjol com la de
les altres tres corals del municipi, el fet es remunta des de la
infantesa, ja que «de petits
s’apunten molts menys nens
que nenes a cantar a les corals».
Així apunten que «el cant és una
activitat d’una certa sensibilitat, ja que sempre es canta a
l’amor, a la bellesa, a la bondat . . .», i que per aquest motiu atrau més el gènere femení.
No obstant i per pal·liar
aquesta situació la coral va fer
una crida a la inscripció d’homes a l’entitat a través de la plana web www.massanet.info. «És
una cosa de bona voluntat i una
mica de sacrifici, això sí. Cal
una petita prova... i a gaudir del
cant, que certament pels que
ens agrada, és una font de satisfaccions, que compensa i fa
gaudir de moments prou agradables i plens de sana alegria»,
asseguren. J.A.G.

UNED

Tallers: Camí de Vilablareix - Tel. 972 44 03 07 / 972 44 02 76 - Apartat de correus 100 - SALT (Girona)

HOTEL PENINSULAR
Carrer Nou, 3
17001 GIRONA

La regidora de Joventut ha volgut, amb aquests estudi, conèixer la realitat d’un col·lectiu que,
segons va explicar, fins al moment només s’havia intentat entretenir amb diverses activitats i
festes. Amb aquest material, va
explicar la regidora, es podrà encetar una línia de treball per satisfer les necessitats dels joves.

La coral El Gínjol de
Maçanet té
mancança de veus
masculines

SERVEIS IMMOBILIARIS

972 84 01 76
STA. COLOMA DE FARNERS

Cloenda: Actuació del Cor de la UdG sota la direcció del Sr.
Joan de la Creu Godoy.

