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MAÇANET DE LA SELVA

LLORET

L’incendi provocat de la urbanització Mas
Llorenç revifa i crema una zona de matolls

Espejo Negro
presenta
«Aparirciones»
al Supermercat
del Teatre

Els investigadors centren la recerca en algú que va llançar una cigarreta al bosc

Efe/DdeG, Lloret de Mar.

La companyia teatral Espejo
Negro va presentar ahir al teatre de Lloret de Mar, i en el
marc del Supermercat de Teatre de Catalunya, la seva
obra «Aparirciones». El muntatge barreja persones i personatges de goma, combinant l’humor corrosiu amb la
dansa i la música. L'espectacle està estructurat en escenes unides dintre seu per l'humor i on les imatges i els
sons tenen un paper primordial. Espejo Negro ha posat ja
en escena set espectacles,
amb més de 3.000 actuacions
i un milió d'espectadors. Actualment, compta amb tres
muntatges en gira, «De locura», «La cabra» i «Aparirciones».

Àngel Pons, Maçanet.

L’incendi que va cremar diumenge 1,5 hectàrees a la zona
de Mas Llorenç de Maçanet de
la Selva va revifar ahir a mitjanit. Aproximadament 40 metres
quadrats de matolls i pi blanc es
van tornar a cremar, després
que els bombers haguessin controlat l’incendi que s’havia iniciat el dia anterior a la mateixa
àrea. La zona afectada es troba
prop de la urbanització Residencial Park.
Cap a dos quarts d’una de la
nit els bombers van rebre una
trucada d’avís que informava
que en una zona de Maçanet de
la Selva s’havia iniciat un foc. Inmediatament després tres dotacions dels camps de bombers de
Maçanet de la Selva i de Santa
Coloma de Farners es van desplaçar al lloc dels fets. Menys de
trenta minuts després d’haver
rebut la trucada d’emergència,
el foc ja estava controlat i apagat. Malgrat això, les dotacions
de bombers es van quedar a la
zona treballant per tal de rematar-lo.
Dos equips de bombers es

Els investigadors
creuen que una
cigarreta va causar
l’incendi
■

Cap a dos quarts
d’una de la nit els
bombers van rebre
l’avís del foc
■
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EL FOC. Tot i que es va controlar ràpidament, els equips desplaçats van seguir treballant per evitar que es revifés.

van quedar a la zona. A tres
quar ts de dues del migdia
d’ahir, continuaven treballant a
l’àrea cremada. Tot i estar totalment controlat, els treballadors
van seguir remullant la zona per
tal d’evitar que el foc tornés a revifar.
Els
investigadors
que
s’encarreguen d’aquest cas
creuen en la possibilitat que fos
una cigarreta la causa de l’incendi. Les primeres hipòtesis
apunten a una burilla mal apagada tirada des d’algun vehicle

que passava per la carretera C35 i que enllaça Maçanet amb
Hostalric com la causa que va
originar el foc.
Antecedents

De fet, aquesta zona ha patit
en menys d’un mes diversos incendis. El passat 13 d’agost, els
Mossos d’Esquadra i els agents
rurals van detenir un home inculpat d’haver causat diversos
incendis a la població veïna de
Massanes. En pocs dies, el presumpte piròman, que va ser en-

M.MONTSERRAT Medalla Cufí

Que no ens aigualeixin la festa!
issabte 21 d’agost, 9.30 h del
matí, a Blanes.
El meu company i jo
ens dirigim a l’Ajuntament per inscriure’ns a la marxa popular de Sant Bonós. Ens sorprèn
una «paradeta» a sota l’arc dels Copatrons, al carrer Ample, des de la
qual ens conviden amablement a
una xocolata i un parell de croissants. Una xocolata boníssima i uns
croissants deliciosos, val a dir. D’entrada, ens diem, ha estat una bona
manera de començar el dia.
Continuem amb algunes compres per les parades del mercat del
passeig de Dintre i, contents i ben
esmorzats, ens dirigim a l’Ajuntament. Hi ha molta gent que, com nosaltres, té ganes de gaudir innocentment de la festa i posar les seves cames en marxa, ja sigui passejant, ja sigui corrent, ja sigui una
mica de cada cosa. En l’esperit de la
gent que s’hi apunta hi ha un tant
per cent de viure la festa amablement i un altre tant per cent de gresca. Hi comptem, també, un altre tant
per cent que podem qualificar d’esportiu.
Malgrat aquest component esportiu, jo havia estat parlant amb

D

amics que fan esport habitualment
i per ells sé que hi ha persones que
no estan massa d’acord amb aquest
tipus de marxes/curses perquè
–diuen ells– una cosa és córrer per
competir i una altra molt diferent,
córrer per participar de la festa. I
ells troben que hi ha massa discrepància entre aquells que volen
competir i els que només volen participar de la festa. És una opinió a tenir en compte, els dic. I respectable, com totes les opinions.
Fa un xic de mandra pensar que
la marxa és a les 22.30... se’ns acudeix que si es comencés a les 21.30
o a les 22 h tampoc no estaria malament, però quan ho fan en aquesta
hora, les seves raons deuen tenir
(potser va millor per aturar el trànsit)... Finalment arriba l’hora. El
passeig de Mar bull de gent
preparada per anar a córrer o a caminar. De tant en tant es veuen petits grups de corredors entrenantse abans de la sortida. La quitxalla
crida i salta. Quina energia! Una camioneta surt davant de tot demanant per megafonia als veïns de la
nostra vila que no tirin aigua indiscriminadament als participants de
la marxa. No recordo les paraules
exactes, però el que es demana és,
senzillament, que es tingui seny a l’-

hora de mullar els participants. S’agraeix el detall.
Sortim. Una de les gràcies és precisament el caos de la sortida. Ja hi
comptem. Quan arribem a La Plantera, qui més qui menys ja ha agafat
un cert ritme, excepció feta de la canalla i del jovent, que, com dèiem,
tenen energia per donar i per vendre i la gasten saltant i ballant i cridant. Mentre no molestin ningú, no
hi ha problema, tots hem estat canalla jove algun dia.
El problema ve quan alguns veïns
es pensen que els corredors i caminants som una espècie de micos que
correm o caminem perquè ells ens
puguin tirar cacauets en forma de
galledes d’aigua freda pel damunt.
Vaig demanar a una senyora «si us
plau, no em tiri aigua» i per tota resposta em va deixar anar un gerro
d’aigua freda al damunt. Me la vaig
mirar –evidentment– amb cara de
pocs amics i em va dir: «Pues si no
quieres agua, no corras!».
No sé què dir. Suposo que si a la
canalla li agrada que la mullin, no hi
ha problema... però quan demanes
si us plau que et deixin caminar tranquil perquè ja en tens prou amb la
teva suor i no et respecten per res...
doncs francament, t’aigualeixen la
festa.

xampat in fraganti hauria provocat tres incendis en la zona.
En aquest cas, van aconseguir
detenir el suposat piròman.
Aquests fets van coincidir en
el temps amb l’incendi que l’any
passat va carbonitzar 1.400
hectàrees de massa forestal a
Maçanet de la Selva. En aquest
cas es va haver de desallotjar de
casa seva moltes famílies del
municipi. Principalment, el foc
va afectar les urbanitzacions de
Mas Altaba i Maçanet Residencial Park.

El Bisbat de Girona
destina a Olot el
diaca de Vilobí
i Sant Dalmai
DdeG, Vilobí d’Onyar.

El diaca de les parròquies de
Vilobí i Sant Dalmai, mossèn
Salvador Juanola, deixarà de
ser vir properament ja que el
Bisbat de Girona l'ha destinat
a Olot. El jove capellà va rebre
l'ordenació diaconal el mes de
maig passat i des d'aleshores
ha ser vit com a diaca en les
parròquies de Vilobí i Sant
Dalmai, on també havia servit
com a seminarista, segons publicava ahir Diari de Vilobí.

TORDERA

El club filatèlic inaugura la
mostra Expotor 2004 dins el
programa de la Festa Major
Els Diables obren avui els actes amb una mascletà
Jordi Meléndez, Tordera.

El Club Filatèlic de Tordera i
l’Ajuntament de la localitat van
inaugurar ahir al teatre Clavé
l’exposició filatèlica «Expotor
2004». La temàtica de la mostra, que romandrà oberta fins
al 27 d’agost, de dos quarts de
set de la tarda fins a dos quarts
de nou del vespre, està inspirada en pintures de l’Any Dalí
i en aportacions locals. A més,
durant l’acte, es va presentar
també l’exposició nacional de
filatèlia juvenil, Juvènia 2005
de Tordera.
D’altra banda, els altres actes destacats d’ahir de la Festa
Major van ser el correfoc, a

La coral de la
parròquia de Sant
Esteve participa a
la missa solemne
■

càrrec de la Colla de Diables
de Tordera, i el pregó de festes
a la plaça de l’Església.
Les activitats de Festa Major d’avui

Els actes d’avui s’inicien a
les vuit del matí amb la despertada popular amb The Mckensy’s Clan Band pels carrers
del poble, acabant a la plaça de
l’Església amb una mascletà a
càrrec de la Colla de Diables
de Tordera i xocolatada popular per a tothom. A les onze, a
l’església parroquial, ofici solemne amb la participació de la
coral de la parròquia de Sant
Esteve de Tordera. Seguidament, caminada fins al camí
Ral amb l’acompanyament de
la cobla Termalenca. A un
quart d’una, al camí Ral, tradicional i popular «Cós». Cal dir
també que durant la resta del
dia hi ha un festival de patinatge, cinema al teatre Clavé i focs
d’artifici.

