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Dos escolars defensen una consulta veïnal
pels tres projectes de reforma del port

El veïnat de Sant
Pere inicia els
actes de la festa
on s’escollirà la
nova pubilla

Dubten de la tercera opció però creuen que s’ha de fer la que vulguin els ciutadans

DdeG, Tordera.
Judit Alonso, Blanes.

Uns estudiants del col·legi Santa
Maria de Blanes han proposat la
realització d’una consulta ciutadana per determinar com ha de
ser la futura ampliació del port del
municipi. Els joves consideren
que s’ha de construir «la que les
persones hi estiguem més d’acord», tot argumentant que «el
port és de tots i els ciutadants paguem per reformar-lo».
Els estudiants, Eric Alfaro i
Carles Vives, van arribar a aquesta iniciativa després d’analitzar
les tres propostes –cal recordar
que recentment se’n va afegir una
altra més– que s’havien plantejat
per ampliar el port blanenc en un
treball elaborat que recentment
va obtenir un dels guardons que
otorga el concurs ecològic Ecopropostes que organitza Ràdio
Marina.
Així, el treball recull els principals aspectes que manifesten cadascuna de les alternatives, tot i
criticar algunes de les actuacions
tenint en compte alguns factors
com la seguretat, l’espai i l’amarrament de les barques. En aquest
sentit, els estudiants consideren
que «la seguretat al port no és gaire bona, hi ha manca de reixes i
tanques per evitar els accidents».
Igualment, assenyalen que els
pescadors «necessiten més espai
per deixar les xarxes i arreglarles, que passin els cotxes, per passar les carretes amb el peix».
Així, també destaquen que «quan
hi ha temporal les barques es

Assenyalen que
els pescadors
necessiten molt
més d’espai
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GUANYADORS. La proposta dels joves va ser recentment guardonada pel concurs ecològic Ecopropostes.

mouen massa, xoquen unes amb
les altres i la corda a mesura que
es va fent vella es pot arribar a
trencar».
Tanmateix, mentre els joves
consideren que «la construcció
del martell –que es planteja a la
primera proposta– fa més difícil
la sortida de les barques perquè
els pescadors han de fer més maniobres per anar a pescar», els estudiants es mostren favorable a la
realització de la segona proposta
ja que es «podria millorar la seguretat».
No obstant, destaquen que
amb la segona opció «es destrueix una gran part de la platja
de Santa Anna», fet que conside-

ren que «afecta els turistes, ja que
aquesta platja és molt tranquil·la
i s’hi pot anar a fer submarinisme». En cap cas, però, els joves
es mostren favorables a la tercera opció, ja que pensen que «no
cal ampliar-ho tant, és una bestiesa carregar-se tanta platja de
Santa Anna i la roca dels capellans». En aquest sentit, estimen
que «el projecte seria molt car i la
població seria qui ho hauria de pagar».
Elaboració dels treballs

Els estudiants, que van trigar
un mes i mig a realitzar el treball,
van utilitzar les informacions que
van sortir als diferents mitjans de

comunicació, així com els mateixos plànols de les tres propostes
per recopilar la informació del
treball.
Els joves, que van considerar
que era una bona idea tractar el
tema en el seu treball, el van completar amb una entrevista al regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Blanes, Argemir
González, en la qual es destaca la
contaminació ambiental al port a
causa del fuel. «Pel gasoil, els olis
dels motors i matèria orgànica en
el cas que els pescadors llencin el
peix que no aprofiten», va assenyalar el regidor, recordant que
«l’Ajuntament no té competències amb el port».

L’Associació de Veïns de Sant
Pere ja ho té tot a punt per
celebrar la festa del veïnat que
començarà avui mateix i s’allargarà fins al dilluns 28 de
juny.
Les activitats començaran a
partir de les quatre de la tarda
amb un concurs de pintura
infantil i juvenil al local de
l’Associació. A partir de dos
quarts de nou hi haurà el
sopar popular a la pista i
seguidament ball amb el duet
Costa Brava.
Per demà dissabte a les
dotze del migdia es farà una
xeringada per a la mainada a
l’esplanada davant del local
social, mentre que a les cinc
de la tarda hi haurà una nova
festa infantil amb un supertobogan, miniquads, jocs inflables i una xocolatada a la
pista poliesportiva.
A dos quarts de dotze
començarà el ball de festa
patronal amb el grup Costa
Brava. Per diumenge, els
actes es reprendran a les 10
del matí amb una cursa de
BTT-ciclocròs, la sortida de la
qual serà des de l’ermita de
Sant Pere. A la una hi haurà la
missa i seguidament un vermut popular.
Per a les set de la tarda s'ha
previst una cantada d'havaneres amb el grup Vallparadís i a
la mitja part es farà un homenatge a la persona de més
edat del veïnat. A continuació
també hi haurà el lliurament
del concurs de pintura infantil
i juvenil.
A les deu de la nit hi haurà
el ball fi de festa amb la
Montecarlo. Durant el transcurs del ball s’escollirà la nova
pubilla del veïnat.

SILS

L’Orquestra Jove de la Selva actua a «La Laguna»
Presenten a la població el seu darrer muntatge musical, que porta per títol «La Selva, l’aigua»
DdeG, Sils.

El centre cultural La Laguna de
Sils acollirà aquest dissabte a
partir de les deu de la nit la darrera de les propostes que presenta l’Orquestra jove de la Selva. En aquest muntatge hi participen més d'un centenar de
músics, amb narració poètica i
imatges sobre l'aigua i la comarca de la Selva.
Amb la cantata «La Selva, l’aigua» s'enceta el camí per acomplir alguns dels grans objectius
que té fixats la Fundació de l’orquestrajove de la Selva (OJS):
tenir un repertori musical propi, fomentar la creació de noves
obres musicals i la recuperació
d’obres inèdites dels autors de
la comarca, i implicar i integrar
l’Orquestra Jove dins l’estrat
musical i cultural de la comarca.
El fil conductor del concer t
que es podrà veure dissabte és

l’aigua, i si segons manifesten
els promotors del concert si cal
trobar una justificació, n’hi hauria prou en constatar el fet que
l’aigua és un dels trets que caracteritzen la Comarca de la Selva, amb les seves diverses i significatives manifestacions, con
són les fonts, els rius, els aiguamolls, els pantans, les aigües
termals, i el mar... o la mar. En
definitiva: «La Selva, la comarca
de l’Aigua».
Campanya promocional

Aquesta iniciativa musical de
l'Orquestra Jove se suma a la
campanya de promoció cultural
i turística de la comarca que
por ta a terme el Consell Comarcal, sota el lema «La Selva la
comarca de l'Aigua». Té la voluntat d’obrir pas a la intercol·laboració del màxim número de
col·lectius de la comarca, relacionats amb la cultura (escoles
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L’ORQUESTRA. Estan presentat la darrera creació musical.

de música, corals infantils i juvenils...).
La primera part del concer t
està dedicada a Haendel. Primer, amb la interpretació que,

de les variacions sobre un tema
seu, va fer Herbert Baumann,
compositor alemany nascut a
Berlín el 1925.
La interpretació anirà a càr-

rec de la secció de corda de l’Orquestra Jove de la Selva.
A continuació amb una selecció de la «Música aquàtica» de
Haendel, estrenada l'any 1717
amb motiu dels passeigs que rei
d’Anglaterra acostumava pel riu
Tàmesi, passeigs amenitzats
per una orquestra sobre el seu
vaixell.
A la segona part el póblic assistent al concert de l’Orquestra Jove podrà farà un salt de gairebé 300 anys amb la cantata:
«La Selva, l’aigua» d'Antoni Miralpeix, que s’erigeix com un
homenatge comarcal a l'aigua,
en totes les seves manifestacions. El concert de l’Orquestra Jove de la Selva amb aquest
nou muntatge s’esta representant a diferents municipis de la
comarca, l’estrena oficial del
muntatge musical es va realiztar a Sant Hialri Sacalm, ara fa
unes setmanes.

