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TOSSA DE MAR

CELEBRACIONS

La BBC filma els turistes britànics a Tossa
per un documental sobre la Costa Brava

El sopar de colles
joves centra els
actes d’avui de la
Festa Major de
Sant Hilari

Les càmeres de «The Buses» segueixen els visitants per veure com passen les vacances

Jordi Meléndez, Sant Hilari.

La Festa Major de Sant
Hilari Sacalm acollirà aquesta nit una nova edició del
sopar de colles de joves de la
població. A banda de les nits
joves, el sopar de colles s’ha
convertit en un dels actes
més participatius de la Festa
Major de la capital de les
Guilleries en els darrers
anys. Després del sopar
tindrà lloc la tradicional Rua
de Colles, que comptarà amb
l’acompanyament de La
Banda del Zurdo. Un cop
finalitzi la rua, els joves es
desplaçaran a la carpa jove
Enguilla’t, on podran gaudir
de les actuacions i dels Dj’s
Bartomeu i Victor DP Plane.
A més, aquesta nit es porta a
terme la principal activitat
que ha incorporat la festa
enguany, «La carpa de la
teva vida».

Jordi Meléndez, Tossa de Mar.

La productora anglesa Bangaw
TV Limited enregistra, fins al
proper 28 d’agost, imatges de
Tossa de Mar per a una par t
d’un documental que està realitzant la cadena BBC de Gal·les
que pretén reflectir els costums
i les activitats dels turistes anglesos al nostre país. En aquest
sentit, segons ha informat Barcelona Plató es tracta concretament d’un documental que porta per títol The Buses, en el qual
es visiten les principals destinacions dels turistes anglesos, en
aquest cas Calella, Pineda de
Mar, Malgrat de Mar, Blanes,
Lloret de Mar i Tossa de Mar.
Barcelona Plató és el departament de l’Institut de Cultura de
Barcelona encarregat d’ajudar
i assessorar les productores per
obtenir els permisos de filmació.
La finalitat del documental és
fer el recorregut que fa el turisme anglès a Catalunya, seguir
les seves activitats i veure de
quina manera passen les vacances. Així, a Tossa de Mar, un
equip tècnic format per tres persones està enregistrant imatges
dels carrers i vistes generals de
la població que es completaran
amb el seguiment als turistes.
D’altra banda, la productora
Nobel Audiovisual & Proyectos
Ziel de Bilbao, que treballa per
TVE en la realització de la sèrie
España entre el cielo y la tierra,
també enregistrarà imatges de
diferents zones de Tossa de Mar
pel capítol de la sèrie dedicat a
la Costa Brava. En concret, un
equip tècnic format per quatre

OPINIÓ

Concert de Festa Major
IRIS

PREPARATIUS. Un dels enregistraments més recents va ser l’espectacle de la cadena musical MTV.

«Isle of MTV» ja ha sortit per televisió
L’espectacle musical «Isle of
MTV», de la popular cadena musical MTV, que es va enregistrar
a la platja el passat mes de juliol,
ja ha sortit per televisió. En concret, el macroconcert va sortir la
tarda del passat 15 d’agost pel
canal MTV Espanya de Digital +.
El programa d’MTV Espanya va
consistir en un especial de 60 minuts dels millors moments de
l’espectacle, en el qual, entre
d’altres, van participar els famo-

RECICLATGE ECOLÒGIC

sos Black Eyed Peas.A més, el
programa s’ha pogut veure als
119 milions d’habitatges fins on
arriba MTV Europa. Cal recordar
que unes 10.000 persones van
seguir el macroconcert des de la
platja i que entre 2.000 i 3.000
persones més es trobaven seguint l’espectacle des dels carrers adjacents. Les autoritats valoren molt positivament el fet
promocional que suposa haverse vist a tot Europa.

TORDERA

FRANCESC Fàbrega

Les deixalles són de tots
n cop desconvocada la vaga
d’escombriaires que afectava una
vintena de municipis de l’Alt Empordà, una altra
amenaça de vaga de similars característiques ha mantingut l’Ajuntament de Blanes en escac
fins a última hora. Dissortadament, les reivindicacions dels treballadors, bàsicament salarials,
tenen molt poc a veure amb la
conscienciació ecologista. Potser
per això s’han fet escoltar. Qüestió a part és tot el que té a veure
amb la ingent (i, a l’estiu, creixent) producció de deixalles, i el
seu tractament.
Segons un informe recent
d’Ecologistes de Catalunya, la
gestió dels residus a les comarques gironines (i en unes més
que en altres) es pot considerar
un fracàs rotund, amb uns
resultats molt allunyats dels
objectius del programa europeu
Progremic. Només cal donar un
cop d’ull a les estadístiques per
adonar-se’n. La Selva, seguida
molt de prop per altres sis, en
destina directament als abocadors gairebé el 90%; tret de l’ex-
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cepció del Gironès, que, en part
perquè encara n’incinera, i
també perquè és la comarca
que més recicla, redueix els
abocaments a la meitat. Pel que
fa al reciclatge, la mitjana frega
el 10%, amb el Gironès i la
Garrotxa al capdavant, amb un
15%.
I pel que sembla, a la costa
encara es recicla menys que a
l’interior a causa del turisme,
que, especialment a l’estiu, fa
que les deixalles es multipliquin
per quatre, d’una manera del tot
desproporcionada en relació
amb els habitants de les respectives poblacions. Exemples
patents són els de Lloret i
Blanes, que l’any passat en van
generar, cadascuna, al voltant
de 30.000 i 26.000 tones, és a
dir, pràcticament una mitjana
d’una tona per habitant. A
Catalunya es produeixen 1,5
quilos de deixalles per persona i
per dia; a la costa, a l’agost, se
n’arriben a produir més de 4.
A on volem anar a parar amb
tot això? En primer lloc, és convenient que aquestes i altres
dades es coneguin, perquè
vivim en un país on sempre ha
agradat deixar anar la merda,
com el caganer pessebrenc, i
mirar cap a una altra banda.

persones enregistrarà imatges
de l’església de Sant Vicenç, de
Vila Vella i del terme municipal
en general.
Cal recordar que no és la primera vegada que una productora de televisió enregistra imatges de Tossa en aquest darrer
any. Així, un dels enregistraments més curiosos va ser el
d’un videoclip d’un cantant
xinès. En aquella ocasió, la productora cinematogràfica catalana Polar Star Films SL va dirigir
el rodatge, que va mobilitzar entre 30 i 40 persones.

D’altra banda, aquest
matí, a partir de dos quarts
de dotze, els actes s’iniciaran
amb una gran cercavila de
gegants i capgrossos. Tot
seguit, el Grup Sapastre serà
l’encarregat de protagonitzar un espectacle infantil a la
plaça Jacint Verdaguer. A la
tarda, els actes continuaran
amb un campionat de botifarra, xarangues i tir al plat.
També hi haurà el concert
de Festa Major que protagonitzarà
l’orquestra
Maravella, a partir de les
cinc de la tarda. Un cop finalitzi el concert de festa, hi
haurà audició de sardanes.

Cal prendre consciència del
que embrutem per poder adoptar mesures respecte al tema,
però també per no donar sempre la culpa als altres, o almenys
per posar cadascú al seu lloc.
Els turistes estrangers i, sobretot, nacionals, embruten sense
miraments, perquè es creuen
que utilitzar el poble sencer
com a abocador forma part del
privilegi d’estiuejar a la costa.
Pel que fa al reciclatge i a la
recollida selectiva d’escombraries i gestió de residus, els ajuntaments hi tenen molt a dir. N’hi
ha de capdavanters, com el de
Llagostera, que no només imposa el reciclatge sinó que es proposa sancionar els que no el
compleixin. Mesures com
aquesta no serien necessàries si
tothom, poc o molt, col·laborés,
no només per evitar la contaminació del medi, sinó amb un
menor dispendi innecessari de
recursos i amb un reciclatge
actiu tant de matèria orgànica
com inorgànica. Per aquest
motiu calen polítiques actives,
amb campanyes d’informació
contínues i tota mena de facilitats a l’hora de la recollida. Fa
temps que ens diem europeus,
però encara ens queda molt de
camí per recórrer.

La Festa Major finalitzarà
aquest cap de setmana amb
una cursa d’ases
Jordi Meléndez, Tordera.

La Festa Major de Tordera tancarà les celebracions d’enguany aquest proper cap de
setmana amb diverses activitats força curioses. Així, avui
divendres, de dos quarts d’onze del matí a dos quar ts de
dues del migdia i de quatre a
sis de la tarda, a la piscina municipal, hi haurà una festa
aquàtica amb inflables. D’altra
banda, ja a les nou de la nit, a
la pista de L’Amistat, es celebrarà el IX Sopar Popular i ball
a càrrec del grup La Banda del
Drac.
Pel que fa a demà dissabte, a
les sis de la tarda, al costat del
camp municipal d’esports, es
celebrarà la cursa d’ases, que
està destinada a joves a partir
de 16 anys. Tot seguit, es portarà a terme una passejada infantil amb ases organitzada pel
Consell Municipal de Joventut.
Finalment, ja a les onze de la
nit, al parc Prudenci Bertrana,
es realitzarà una nit de concert
amb l’actuació de The Kitchen,

Yoli Personality i La Suite Mosquito.
D’altra banda, ahir es va portar a terme una altra activitat
curiosa. Tal com explica la pubilla de Tordera de l’any passat
i actual pubilla del Maresme,
Carme Neira, als voltants de
les set de la tarda, es va fer la
rebuda de les pubilles i els hereus de les comarques catalanes convidats a la Festa Major.
Un cop es va fer la rebuda, es
van portar a terme diverses activitats. Entre aquestes activitats, es va fer un campionat de
futbolí entre tots els hereus i
totes les pubilles al parc de la
Sardana.
En aquest sentit, Neira explica que «es van llogar dos futbolins per poder portar a terme
l’activitat, que ha agradat molt
i ha estat molt curiosa i divertida».
Cal recordar que en el ball
de nit d’ahir, que es va iniciar a
les dotze de la nit, es van proclamar el nou hereu i la nova
pubilla de la població.

