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Jordi Meléndez, Sant Hilari.

La població de Sant Hilari Sacalm, la capital de les Guilleries,
posarà aquesta nit el punt i final
a la Festa Major d’enguany amb
un gran castell de focs artificials
i un ball, que anirà a càrrec de
la Tribu de Santi Arisa.
Enrere queden quatre dies de
festa on els hilariencs i els visitants dels pobles veïns han gaudit d’una gran diversitat d’actes
on no ha faltat espectacles infantils, gegants, capgrossos,
balls, concer ts, sardanes, xarangues, actuacions musicals
per als joves, el tradicional sopar de colles, i un llarg seguit
d’actes.
Amb tot però, la programació
al darrer dia de la festa s’iniciaran aquest matí, amb xarangues
i una exhibició de puntaires. Al
migdia, es celebrarà el ball de
l’escuma a la plaça General Moragues amb el grup Si Fa Sol. A
la tarda, la plaça Guilleries serà
l’escenari de la Gran Cursa de
Rucs. Durant tot el dia d’avui hi
haurà actuacions de robots i
mims per la vila.

SANT HILARI SACALM

La baixada de carretons i el ball de l’aigua
atreuen desenes de visitants a la Festa Major
Un gran castell de focs artificials i el tradicional ball tancarà avui les celebracions

Tradicional baixada de carretons

De les activitats d’ahir, sens
dubte, l’acte més destacat va ser
la tradicional baixada de carretons. Enguany, la baixada ha celebrat la seva vint-i-dosena edició amb una gran quantitat de
participants locals així com també vinguts de poblacions diverses de la Selva interior i Osona.
La carregada i baixada de carretons, que cada any aplega un
nombrós públic, van estar acompanyades per la banda musical
Xarop de Canya.
Un cop finalitzada la tradicional cursa popular va haver-hi un
ball de l’aigua amb el grup Premium així com una dutxa
col·lectiva per a tots els participants.
A la nit, els actes porgramats
per la Festa Major van iniciar-se
a la plaça Verdaguer amb una serenata a càrrec de l’orquestra
Rosaleda. Tot seguit estava previst iniciar-se al pavelló poliespor tiu el ball de Festa Major
amb l’orquestra Tony Bramx a
la qual es va afegir també l’Orquestra Rosaleda.
Per als més joves a la carpa
jove Enguilla’t es va celebrar la
festa «nit de pubilles night» amb
l’actuació de diversos grups musicals.
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EXPECTACIÓ. Els més petits de Sant Hilari han pogut gaudir de la celebració festiva amb diversos actes infantils.
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CARRETONS. La prova popular va tornar a reunir desenes de joves

TURISME A LLORET

TORDERA

JOAQUIM Teixidor*

Tura menys dura
es moltíssimes
reaccions adverses, incloses
de membres del seu
mateix Govern, contra les manifestacions de la consellera d’Interior, Montserrat Tura, en
les quals qualificava el turisme de
Lloret de «turisme de borratxera», han fet que la mateixa consellera lamentés aquestes declaracions, però, tot i això, no ha rectificat i ni tan sols ha donat solucions ràpides i eficaces. Però no
desesperem, potser la consellera
no és tan ràpida com els bombers
que també depenen de la seva
conselleria. Amb una diferència:
els bombers apaguen focs i la consellera aquest estiu n’ha encès un
de molt gros en el sector turístic.
Però la consellera Tura ha aflui-

L

xat, potser no l’hem aturat, però,
com a mínim, ha refredat la zona
cremada, n’ha parlat i, a més, l’ha
visitat. Tot un honor per Lloret la
passejada nocturna que Monserrat Tura va fer pel nostre poble la
nit del dijous. Desitjo que li fos
profitosa, que veiés i gaudís de la
nostra nit, del bo, del millor i, com
no, que veiés el menys recomenable, que també en tenim. Ho sabem i ho millorarem.
La voluntat del conseller Pere
Esteve de voler reunir diferents
conselleries per buscar les solucions que han de permetre la reconversió i millora de la primera
indústria del nostre país és una iniciativa lloable, sempre que en
aquesta taula hi hagi interlocutors
de les principals poblacions turístiques de Catalunya i, per descomptat, Lloret ha de tenir un pa-

IRIS

GEGANTS. La festa també ha tornat els gegants als carrers.

per destacat, molt destacat.
De totes maneres, és ben cert
que si la consellera Tura volgués
ajudar Lloret ho té fàcil i senzill,
només ha de modificar un decret
signat per l’anterior Govern de la
Generalitat, modificació que no
seria la primera, sinó una de les
moltes modificacions de projectes
i convenis que l’actual Govern ha
rectificat de l’anterior Generalitat.
Només ha de modificar el decret que autoritza el trasllat del Casino de Lloret a Tarragona, i contra el qual hem interposat un contenciós. Seria un gest que agrairíem tots els lloretencs i lloretenques i seria un bon inici per demostrar que Tura, amb Lloret, no
és tan dura.
*Tinent d’alcalde i portaveu
del PP a Lloret de Mar

L’Ajuntament prepara
els cursos de formació
ocupacional per a aturats
Judit Alonso, Tordera.

El proper mes de setembre començaran els cursos de formació ocupacional adreçats a persones en situació d’atur a la població de Tordera.
L’oferta formativa, que està
subvencionada pel Depar tament de Treball i Indústria de
la Generalitat de Catalunya i el
Fons social Europeu, consistirà en un curs d’auxiliar d’infermeria en geriatria, un curs
d’aplicacions informàtiques de
gestió i un curs de neteja industrial.
Mentre que el primer d’ells,
està adreçat exclusivament a
dones aturades majors de 25
anys, la resta està dirigit tant a

homes com a dones a par tir
d’aquesta franja d’edat.
Els cursos, que s’iniciaran
entre el 6 i el 13 de setembre,
compten amb un programa lectiu de 369 hores, 275 hores i
184 hores, respectivament.
La possibilitat de fer pràctiques

Tanmateix, alguns d’ells es
completen amb la realització
de pràctiques a empreses. Els
interessats a obtenir més informació sobre els cursos han
d’adreçar-se a l’àrea de Promoció Econòmica i Inserció laboral de l’Ajuntament de Tordera. Precisament, aquesta
àrea espera que la iniciativa sigui un èxit.

